
COMBAT 111
ADITIV IGIENIZATOR ANTIMUCEGAI ANTIALGE PENTRU VOPSELE MURALE DESTINATE SUPRAFETELOR EXTERIOARE

cod 4810111

DESCRIERE

COMBAT 111 este un produs formulat pentru a fi aditivat
produselor utilizate în mod traditional la zugravirea suporturilor
murale externe. Confera o actiune igienizatoare eficienta,
mentinând aspectul estetic original al vopselei si protejând-o
totodata de formarea mucegaiului si algelor.

INDICATIIDE UTILIZARE

Destinatia de utilizare a COMBAT 111 sunt vopselele diluabile
în apa si învelisurile pentru lucrarile murale exterioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Solvent: apa.
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Agitati produsul înainte de a-l adaugat vopselei.
-Aditivati COMBAT 111 în raportul de 1 litru de aditiv la 25 kg
sau 15 l de vopsea.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.

COLORAREA

- - - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Iritant
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate si
protejati-va ochii si fata.
În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
Contine:
2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE

Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.
Adaugarea produsului COMBAT 111 în cantitatile prevazute
modifica etichetarea de periculozitate a produsului la care este
adaugat.
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - - -

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea
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