ТЕХНІЧНА КАРТА

Chlorbleichlauge
G 9041
Матеріал:

водний розчин гіпохлориту натрію .

Обробка:

Поверхню фасаду ретельно помити водою під високим тиском.
Після того, як поверхня фасаду висохне, на всю площину ретельно нанести розведеий
макс. 1:3 з водою Chlorbleichlauge. В крайніх, важких випадках, наносити розведеним 1:1
з водою, при помірному зараженні - 1:2. Залишити на час не менше як 24 години. При
необхідності, в разі надмірного зараження водоростями або грибками - повторити.
Подальше промивання не є необхідним.

Застосування:

Реставрація фасадів уражених водоростями і грибками.

Застереження:

Під час роботи використовувати захисні окуляри і рукавички. У випадку контакту
зі шкірою негайно промити великою кількістю води і при необхідності звернутися
до лікаря. Використання хлорного відбілювача є безпечним.
Перед використанням, завжди читайте технічну інформацію про продукт .

Обробка:

Нанесення щіткою - розведеним рзчином втирати по всій поверхні .
Розпилення – вжити відповідних захисних заходів.

Технічні
дані:

Склад:
розчин гіпохлориту
натрію
Розведення:
Вода, макс. 1 : 3
Густина:
бл. 1,0 г / cм³
Колір:
безбарвний
Нанесення:
малярна щітка, розпилювач
Витрати:
бл. 100 - 200 мл /м².
Залежно від всмоктуючої
здатності поверхні.

Висихання: Залишити
після нанесення,
принаймі на 24 год.
Очистка інструментів :
Одразу після використаня
промити водою
Зберігання : В темному,
захищеному від морозу
місці.
Утилізація: тільки порожні
упаковки для вторинної
переробки. У разі
необхідності, отримувати
інформацію від місцевої
компанії з утилізації.

Інформація про
небезпеку: R 31-34
 При контакті з
кислотами виділяє
токсичний газ
 спричиняє
опіки
Поради з техніки
безпеки: S 1/2-28-45-50
 Зберігати закритим.


При попаданні
в очі ретельно
промити водою.



При випадковому
проковтуванні,
зверніться до
лікаря.
Одягати захисні
рукавички і
захисний одяг



Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню
знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до
договору купівлі- продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для
використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхіднодотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми
залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної
карти замінює собою всі попередні видання. Видання 02.08.2007

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-UnterheinrietTelefon: 07130 / 4702-0 ·
Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/

