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Vízbázisú biocid oldat

Termékleírás

Alkalmazási terület Vízbázisú mikrobiocid oldat fertőtlenítésre és támogatásra az algák és 
penészfertőzöttség tisztítása után, a későbbi bevonatok előtt. 

Terméktulajdonságok 	� Algák, gombák és penészgombák által érintett felületek előkezeléséhez.

	� Mély behatolású

	� Beltéri és kültéri használatra

ph-érték 7,5 - 8,5

Színárnyalat Színtelen

Kiszerelés nagysága 5,0I / 10,0I

Sűrűség Ca. 1,02 g/cm³
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Bedolgozás

Felhordás Ecsettel történő feldolgozás.

Rétegfelépítés Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük” fejezetet. 
 
Im Innenbereich 
Pilz- und Schimmelbefall durch Nassreinigung entfernen. Unverdünnt 
auftragen und mindestens 10 Std. einwirken lassen. 
 
Im Außenbereich 
Pilz-, Algen- und Moosbefall durch Nassstrahlen beseitigen (gesetzliche 
Vorschriften beachten). Unverdünnt auf die vorgereinigte Fläche auftragen 
und mindestens 10 Std. einwirken lassen.

Bedolgozási hőmérséklet Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és  száradás 
során.

Bedolgozási tudnivalók 	� Használat előtt alaposan felkeverni.

	� Csak száraz aljzaton használható. A gombaölő kezelést nem szabad nedves 
felületen és nedves időben végezni, mivel, fennáll a veszélye, hogy a 
gombaölő hatóanyagok nem hatolnak elég mélyen az aljzatba. Más (vízzel 
hígítható vagy oldószeres) alapozókat is lehet vagy kell használni az aljzat 
állapotától és az alkalmazási területtől függően.

	� Az optimális felületi tulajdonságok elérése érdekében kefével való 
felhordás ajánlott.

	� Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.

Anyagszükséglet Ca. 125 ml/m² rétegenként sima, enyhén nedvszívó felületekre. A durva 
felületeken ennek megfelelően több. A felhasználási mennyiség a felület 
jellegétől és textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat. A 
felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. 

Hígítás A termék felhasználásra kész. Hígítani nem szükséges. 

Száradási idő +20 °C és 65 % rel. páratartalom: 
Átfesthető 10 óra elteltével 
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával. 
A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal utasítása: Gomba / alga elleni 
hatóanyagot tartalmazó termékek esetében, az öblítővizet külön kell 
összegyűjteni és ártalmatlanítani.
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Általános tudnivalók 	� A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt 
ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.

	� Ne keverje össze más anyagokkal. 

	� Javaslat kültéri használatra: A fertőzés megelőzése érdekében 
gombaölő-algicid festékkel ellátott bevonatokat kell alkalmazni. A technika 
jelenlegi állása szerint azonban nem garantálható a gombásodás és 
algásodás elleni tartós védelem, lásd még a BFS 9. számú tájékoztatóját.

Termékre vonatkozó tudnivalók

Biocid termékekre vonatkozó 
előírás (528/2012)

Ez a termék az 528/2012/EU rendelet szerinti biocid termék, és a következő 
biocid hatóanyagokat tartalmazza: Kvaterner ammóniumvegyületek, 
alkil(C12-16)-dimetilbenzilammónium-klorid 0,2% (2 g/kg) 

Címkézés az 1272/2008/EK 
rendelet [CLP] szerint.

A címkézés a biztonsági adatlapon látható.

GISCODE BSW50

Biocid regisztrációs száma N-104576

VOC-Biztonsági tudnivalók Erre a termékre nincs EU-s határérték. 
Ez a termék legfeljebb <20 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa 
szorosan lezárva.

Ártalmatlanítás Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba/
földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Csak az 
üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a háztartási 
hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi hulladékkezelővel 
egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód: 080112 

Aljzatok, és előkezelésük

Aljzat Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának, teherbírónak és a kötést zavaró, a 
technológia általánosan elfogadott szabályainak megfelelő aljzatnak kell 
lennie, amely mentes a kiömléstől, szinterezett rétegektől, elválasztó 
anyagoktól, korróziót elősegítő összetevőktől vagy egyéb köztes rétegektől. 
Az aktuális BFS-füzeteket és a VOB C. része, DIN 18363 Festési és lakkozási 
munkáknál be kell tartani.
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Kiegészítő biztonsági 
tudnivalók

Óvatosan használja a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és 
a termékinformációkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. A bedolgozás és a 
száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. Használjon 
védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. Használjon P2 
porszűrőt csiszoláskor. Kerülje az evést, az ivást és a dohányzást a termék 
használata közben. Fröccsenésveszély esetén viseljen védőszemüveget. Ha 
szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén, azonnal öblítse le bő vízzel.

Műszaki szolgáltatás Telefon: 00800 / 63 33 37 82 
(Vezetékes készüléken ingyenesen hívható Németország, Ausztria, Svájc, 
Hollandia számára) 
E-Mail: alkalmazástechnika@meffert.com

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. Az 
aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevő/alkalmazó ugyanakkor nem mentesül 
azon felelőssége alól, hogy anyagainkat saját felelősségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett felhasználási 
célra a mindenkori objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés, stb.). Azoknál az 
alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk felelősséget. A munka 
megkezdése előtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen igaz más termékekkel való 
kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap érvényességét elveszíti.

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 

55543 Bad Kreuznach 
Deutschland 

Telefon: +49 671/870-0 
E-Mail: info@meffert.com 

www.meffert.com
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