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FungiGrund
Для попередньої обробки і грунтування основ, уражених або
схильних до ураження цвіллю і водоростями, для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Водний розчин мікробіоціду для очищення уражених і схильних до ураження водоростями,
цвіллю і грибками, пористих і вбираючих основ, на зовнішніх і внутрішніх поверхнях, перед
наступними нанесеннями покриттів.

Сфера застосування

■ водна основа;
■ дезінфікуюча;
■ висока проникаюча здатність, завдяки катіонній технології;
■ володіє дифузійною і сорбційною здатністю.

Властивості

Катіонна синтетична дисперсія.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

ПрозораКолірні відтінки

У прохолодному місці, без  заморозків.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,02 г/см3Технічна характеристика

Застосування

Основи не повинні мати забруднень, розділяючих речовин і бути сухими. Слід дотримуватися
положення про підрядно-будівельні роботи, частина C за стандартом DIN 18363 абзац 3.
Щодо придатності для обробки різних поверхонь і їх необхідних попередніх підготовок слід
враховувати нашу технічну інформацію № 650 "Основи та їх попередня підготовка". Цвілеві
відкладення на внутрішніх поверхнях видалити вологим протиранням.
При цьому дотримуватися законодавчих та відомчих розпоряджень (наприклад, порядок
застосування біологічно активних і небезпечних речовин). На зовнішніх поверхнях цвілеві
відкладення або шар водоростей видалити струменем води при дотриманні законодавчих та
відомчих норм. Можливий наявний рослинний пилок і спори рослин видаляються механічно і/
або випалюванням.

Придатні основи

Наносити тільки у нерозбавленому вигляді.Розбавлення

Нанесення в нерозбавленому вигляді, до повного насичення основи, при необхідності
методом «мокрому по мокрому», з втиранням щіткою, плоским скребком або пензлем.
Грунтовка не повинна утворювати щільних, блискучих плівок.

Структура покриття

В залежності від вбираючої здатності основи - 150–200 мл/м2.Витрата

Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:Умови застосування
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Температура повітря та основи повинна бути +5 °C.

При +20° і відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня готова до подальшої
обробки.

Період висихання

При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу
висихання.

Наносити щіткою.Інструменти

Засіб FungiGrund не підходить для горизонтальних поверхонь з водним навантаженням.
 
Сумісність з іншими матеріалами:
Засіб FungiGrund не можна змішувати з іншими матеріалами.

Вказівки

Примітки

Біоциди слід застосовувати з обережністю.
Перед застосуванням завжди читайте позначення і інформацію про продукт. Зберігати в місцях,
недоступних для дітей. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно прополоскати водою. У
разі ковтання негайно звернутися за медичною допомогою, так як кишкова мікрофлора може
бути порушена.
Не допускати попадання в каналізацію / водойми або в грунт. Для осіб, які страждають
алергічними реакціями, рекомендується використання захисних рукавичок.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожню упаковку. Тару з залишками продукту слід
здавати на приймальний пункт для старих лаків.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. A/h): 30 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 15 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GF01FКод продукту

Поліакрилова смола, вода, добавки, консерванти, біоцидні речовини.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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