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Histolith Algen-Entferner
Водний розчин для попередньої обробки поверхонь з
водоростями, грибком і мохом.

Опис продукту

Для попередньої обробки поверхонь з водоростями, грибком і мохом перед нанесенням
наступного покриття.

Сфера застосування

Дезінфікуючий водний мікробіоцидний розчин, що не містить хлору.Властивості

Катіонічний тензід у водному розчині і добавки.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

У прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

■ Видалити наліт на зовнішніх поверхнях за допомогою струменя води під тиском з
дотриманням встановлених законом приписів.

■ Видалити коріння рослин і цибулини механічним способом і/або обпаленням.
■ Цвіль з внутрішніх поверхонь видалити мокрим очищенням.

Підготовка основи

Histolith Algen-Entferner наноситься на очищену поверхню в нерозбавленому стані пензлем.
Поверхня повинна добре просохнути.

Метод нанесення

При особливо сильному нальоті перед очищенням поверхню потрібно покрити матеріалом
Histolith Algen-Entferner і залишити на 1 - 3 дні для реакції. Потім почистити поверхню за
допомогою струменя води під тиском. Стічні води зібрати і утилізувати.

Бл. 50 - 150 мл/м2  в залежності від вбираючої здатності поверхні при одноразовому нанесенні.Витрата

Нижня межа температури при нанесенні і висиханні:
+5 оС для навколишнього середовища і поверхні.

Умови застосування

Подальше покриття може наноситися після повного висихання поверхні, мінімум через 12
годин.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів
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Примітки

■ Містить алкілдіметілбензіламмоніумхлорід.
■ Застосовувати біоциди в надійних умовах.
■ Перед застосуванням необхідно прочитати інформацію про продукт.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При попаданні в очі відразу промити їх водою і

звернутися до лікаря. Бризки на шкірі відразу змити великою кількістю води.
■ Людям з чутливою шкірою рекомендується надягати захисні рукавички.
■ При попаданні в шлунок відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку, тому

що може пошкодитися флора кишечника.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Упаковку з залишками продукту здавати в пункт
збору старих лаків.

Утилізація

Очищені і оброблені продуктом Histolith Algenentferner поверхні не промиваються водою, щоб
під час дощу не виникало стічних вод. Якщо при обробці фасадних поверхонь за допомогою
продукту Histolith Algen-Entferner накопичується забруднена вода, її необхідно направити через
канал для стічних вод в біологічну очисну установку, тому що в ній розщеплюються біологічно
активні речовини.

Екологічні дані

Histolith Algen-Entferner не можна змивати в поверхневі води і канали для дощової води.

При зовнішніх роботах необхідно закрити рослини і кущі, що знаходяться в безпосередній
близькості. Пошкодження рослин відбувається тільки в тому випадку, якщо на них
безпосередньо потрапляють бризки продукту. Матеріал, випадково просочився в ґрунт,
біологічно розщеплюється. Тривалого шкідливого впливу на ґрунт або ґрунтові води не робить.

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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