
BFABFA
Bakteritsiidi, fungitsiidi ja algitsiidina toimiv kombineeritud
seade roheliseks muutunud ja roheliseks muutuda võivate
ehitusmaterjalide puhastamiseks ja kruntimiseks

SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 84 24

Pakendi kaalPakendi kaal 5 l5 l 30 l30 l

Pakendi tüüp Kanister K Kanister K

Pakendi kood 05 30

Artikli numberArtikli number

0673 ◼ ◼

KuluKulu vähemal 0,2 l/m² sõltuvalt määrdumisest
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

KasutusalaKasutusala Ennetav kaitse roheliseks muutumise vastu■
Bioloogilise määrdumise eemaldamine mineraalsetelt pindadelt, oojusisolatsiooni
liitsüsteemide profiilidelt ja kattekihtidelt

■

OmadusedOmadused suurepärane pikaajaline toime■
ilma hüdrofoobse toimeta■
ei sisalda raskemetalle■

Toote andmedToote andmed

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Tihedus (20 °C) 1,0 kg/l

pH-väärtus (20 °C) 7,5

Välimus värvitu kuni kergelt kollakas, veelaadne vedelik

SertifikaatSertifikaat Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

[funcosil_hydrophobierungen_0673][funcosil_hydrophobierungen_0673]

[fassadenfarben_0673][fassadenfarben_0673]

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 0673
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Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine EttevalmistamineEttevalmistamine
Eemaldada jämedakoeline mustus mehaaniliselt või kõrgsurvepesuriga.

■

TöötlemineTöötlemine

Pindade puhastamine:Pindade puhastamine:
Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.
Pärast sobivat mõjuaega pesta töödeldav pind üle.
Vajadusel korrata protsessi.
 
Toimeaine varu loomine:Toimeaine varu loomine:
Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.
Töödeldud pinda mitte üle pesta.
Pärast piisavat kuivamist võib edasi töödelda.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: mn +5 °C kuni max +30 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Testige materjali taluvust enne esimest kasutamist mittenähtavas kohas.
Määrake toimeaeg ja kulu proovipindadel.
Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

JuhisedJuhised Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Looge alati proovipind!

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Hari, küürimishari, värvirull ja madalsurvepihustusseade

Puhastada tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

Remmersi töövahendidRemmersi töövahendid
GLORIA® 405 / 410 GLORIA® 405 / 410 T Profiline T Profiline (4667)(4667)

GLORIA® Pro 100 GLORIA® Pro 100 (4668)(4668)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)(4666)

GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)(4665)

Kana® KanaClassic Eckenpinsel Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)(4541)

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas
vähemalt 36 kuud.

Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise
ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Esmaabi Pärast sissehingamist:
Viige mõjutatud isikud värske õhu kätte ja tagage rahu.
Viia kannatanu värkse õhu kätte ja hoida soojas. Kaebuste korral otsida meditsiinilist abi.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.
Pärast nahale sattumist:
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.
Pärast silma sattumist:

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 0673
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Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad,
konsulteerige arstiga.
Pärast allaneelamist:
Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.
Otsige kohest meditsiinilist nõuannet.

Isikukaitsevahendid Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhis Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni.
Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele
jäätmekäitlusse/heitveekanalisatsiooni. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide
puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmed ja heitveed“.
Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda.
Jäätmete kood 20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Biotsiidide määrus Toimeained:Toimeained:
100 g toodet sisaldab 1,00 g alküülbensüüldimetüülammooniumkloriidi
Kasutage botisiitset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja
tootekirjeldust.

Detergentide määrus
(EÜ) nr 648/2004

< 5 % cationic surfactants,
methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.
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