ADLER Fungisan

90783

Vodový dezinfekčný roztok pre sanáciu plôch napadnutých plesňami a machmi,
pre domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

ADLER Fungisan je vodouriediteľný sanačný koncentrát bez zápachu
pre likvidáciu a zamedzenie napadnutia múrov a dreva plesňami
a riasami.


Zvláštne vlastnosti







Oblasti použitia



Použitá účinná látka má dezinfekčný účinok na plochy
napadnuté plesňami a machmi.
Účinná látka
2,95 % Didecyldimethylammoniumchlorid
Neobsahuje ťažké kovy a fenoly
Intaktné nátery sa nenarušia
Francúzska vyhláška DEVL1104875A o značení
stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Plochy napadnuté machmi, riasami alebo plesňami

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie
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Nespracovávať pri teplote menej ako 5 °C a / alebo relatívnej
vzdušnej vlhkosti > 80 %.



Nespracovávať na priamom slnku, daždi aleho hroziacom mraze.
Plochy, ktoré sa nemajú ošetriť treba dobre prikryť.



Nenanášať na mokré plochy, bolo by bránené prieniku do hĺbky



Keďže je ADLER Fungisan 90783 rozpustný vo vode, nepoužívať
ho ako prídavok do produktov na exteriér,.



Produkt použiť až po mechanickom očistení plochy. Pri ľahkom
napadnutí, alebo pre zabránenie rozšíreniu spór sa môže použiť
priamo na napadnuté miesta. Pri následnom mokrom čistení je
potrebné dbať na predpisy ohľadom odstránenia odpadových
vôd.
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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Fungisan

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu
Výdatnosť na nános
1)
(m²/l)
Riedenie
Pomer riedenia
1)
výdatnosť bez prídavku riedenia

natieranie
30 - 40 m²/l koncentrát
voda
1:3

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/
výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe
skúšobného náteru.
Pretierateľný

Doba schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel.vlhkosti vzduchu)

po cca. 6 h

Uvedené čísla sú orientačné. Doba schnutia závisí od dreviny,
hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti
vzduchu.

Čistenie pracovného náradia
Ihneď po použití vodou.

PODKLAD
Druh podkladu

Minerálne podklady, staré nátery a drevo napadnuté machom,
riasami alebo hubami.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez voľných substancií, ako aj
odskúšaný na nosnosť a vhodnosť.
Prosíme dbajte na normu ÖNORM B 2230 časť 2.
Viď aj VOB, časť C, DIN 18363, odstavec 3, maliarske a lakovacie
práce.

Príprava podkladu






Nie nosné podklady dôkladne odstrániť.
Susediace rastliny a citlivé plochy, ktoré nemajú byť ošetrené je
potrebné prikryť, resp. ihneď opláchnuť vodou.
Silné napadnutia hubami a machmi v exteriéri odstrániť silným
mokrým prúdom.
Silné napadnutia hubami a riasami v interiéri
odstrániť
mechanicky čistením za mokra.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nános produktu

1 x ADLER Fungisan 90783 (1 : 3 zriedený vodou ) naniesť sýto na
mechanicky očistené plochy a nechať cca. 6 hodín schnúť.
Pri silnom napadnutí alebo silno savom podklade odporúčame
dvojnásobný nános produktu.

Následná úprava

Po dobrom uschnutí môžu byť na pripravené minerálne podklady
nanesené požadované fasádne farby ako aj farby do obytných
priestorov a na drevo príslušné nátery na drevo ADLER.
Dbajte prosím aj technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

1 l; 5 l

Odtiene/Stupne lesku

Farblos 96348 (bezfarebný)
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ADLER Fungisan

Ďalšie pokyny
Trvanlivosť/ skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale
Chrániť pred vlhkosťou, priamym svetlom, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30 °C).

Technickobezpečnostné údaje

Biocídy používajte bezpečne..
Pred použitím si vždy prečítajte označenia a informácie o produkte.
Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler.sk
Pri spracovaní odporúčame použitie ochranných rukavíc
a ochranných okuliarov.
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