Technický list 10.42 Čistič fasády CLEAN
Výrobek

Vlastnosti

Kapalný přípravek určený k likvidaci biologických nečistot: řas, plísní, mechů
a bakterií ze stavebních materiálů. Přípravek je určen pro použití v exteriéru.
Ředí se dle návodu.
þ Vysoce účinné likvidační schopnosti
þ Bez obsahu těžkých kovů
þ Účinná likvidace biologických nečistot
þ Okamžitě a snadno použitelný
þ Odolný povětrnostním vlivům
þ Vydatnost až na 50m2 z litru

Použití

- Zateplovací systémy ETICS, střešní krytiny, zdivo a omítky, přírodní a umělý
kámen, beton
- K odstranění baktérií, kvasinek, řas, mechů a plísní

Balení
Barva

lahev 1 litr
Čirá nažloutlá

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
pH
Ředění
Vydatnost
Tepelný rozsah použití
Skladovatelnost
Doba ochrany
Podklad

g/ml
m2/litru
°C
měsíce

vodný roztok kvartérních amoniových solí s organickými
sloučeninami jódu
kapalina
0,97
6,9
1:4
25 – 50
při ředění 1:4
+5 / +25
24
(při teplotách od +5°C do +25°C)

Při dodržení uvedeného postupu a s použitím prevence je doba ochrany
minimálně 5 let.
Zředěný přípravek aplikovat na suchý podklad, vlhkost cca do 8 %.

Nanášení

Rovnoměrně nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole do
struktury fasády.

Pokyny

Plísně, řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek aplikujte na suchý
povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole do
struktury fasády. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a
nechte 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte
(kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem).
V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe) se
doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby
byl zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch
aplikována fasádní barva nebo pastová omítka s přídavkem protiplísňové
ochrany – Ochrana fasád PREVENT. Dále je možné aplikovat ochranu proti
grafitům nebo jiné hydrofobní nátěry.

Technický list 10.42 Čistič fasády CLEAN
Upozornění

Čištění
Bezpečnost
Aktualizace

Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem odzkoušet na malém,
případně skrytém místě. Výrobce neodpovídá za škody způsobené
nesprávným použitím přípravku.
Materiál: ihned vodou (ethanol, xylen, aceton, toluen)
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Viz «Bezpečnostní list 10.42».
Aktualizováno dne: 22.02.2013

Vyhotoveno dne: 14.09.2010

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a
předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován,
ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče
vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití
vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

