MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV

TECHNICKÝ LIST FUNGISTAT – LIKVIDÁTOR PLÍSNÍ

VÝROBCE
Obchodní jméno:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Telefon:
Technická konzultace:

Microterm Color s.r.o.
Březce 719, 783 13 Štěpánov, Česká republika
277 75 119
724 37 57 68
724 37 57 68

POPIS A POUŽITÍ PRODUKTU
FUNGISTAT – likvidátor plísní je bezbarvý nátěr určený k ošetření ploch napadených
plísněmi, řasami, mechy a houbami. Toto napadení likviduje spolehlivě a účinně.
Jedná se o první – základní vrstvu třísložkového protiplísňového systému Maxitherm.
Pro dlouhodobý protiplísňový účinek je nutné na napadené povrchy nanést další složky
systému tj. penetraci Maxipen a Maxitherm Silikon. Pro použití v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Technický údaj
Barva
Účinnost proti plísním
pH
Objemová hmotnost

Hodnota
bezbarvý
Stupeň 0 dle EN1275
7
cca 1 025 kg/m3

VLASTNOSTI PRODUKTU
-

účinně likviduje široké spektrum plísní, mechů a řas
nanáší se přímo na postižená místa
vsakuje hluboko do podkladu
bez zápachu
nedílná součást třísložkového systému Maxitherm určeného ke komplexní likidaci
plísní

ZPRACOVÁNÍ
Aplikujte malířským válečkem, štětkou, příp. stříkáním v jedné vrstvě.
Před použitím důkladně promíchejte. Neřeďte. Naneste v souvislé vrstvě přímo na
napadená místa a nechte min. 24 hod. působit (po dobu působení chraňte před deštěm).
Vyhubené mikroorganismy po 24 hod. smyjte vodou. Omytý podklad nechte důkladně
vyschnout. V případě velmi silného organického napadení postup opakujte.

MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719, ŠTĚPÁNOV
Následně aplikujte penetraci Maxipen a
v několika vrstvách termoizolační
antikondenzační nátěr Maxitherm Silikon. Podrobný postup viz. Návod na aplikaci.
Aplikujte při teplotách podkladu a vzduchu od + 5°C do +30°C a při relativní vlhkosti
vzduchu do 80%.
Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru. Výrobek nanášejte
rovnoměrně a bez přerušení. Do výrobku je zakázáno přidávat jiné nátěrové hmoty a
chemické či jakékoli jiné prostředky.
Doba schnutí: cca 6 hodin (při. 20 o C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná
vlhkost či nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit. Nutná technologická
pauza mezi další vrstvou je 24 hod.

DOPORUČENÝ PODKLAD
K použití na vnitřní i venkovní omítky, minerální podklady, sádrokarton, původní
silikonové, silikátové i disperzní nátěry.

SPOTŘEBA
Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. Doporučujeme ji zjistit pomocí
zkušebních aplikací. Průměrná spotřeba: 0,15 kg/m2

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pracovní nářadí omyjte vodou bezprostředně po ukončení práce.
Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění.

ZÁRUČNÍ DOBA
V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užitné vlastnosti po dobu 12
měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu výrobku.

BALENÍ
Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 1 a 5 kg.

BEZPEČNOST, LIKVIDACE A EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ
Informace o bezpečnosti při práci i dopravě, skladování, manipulaci i likvidaci výrobku viz.
Bezpečnostní list výrobku.
Toto vydání ze dne 12.4.2017 ruší veškerá vydání předchozí.
Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu výrobku a další informace o výrobku.
Popsaná doporučení pro zpracování a použití výrobku vycházejí z našich nejlepších zkušeností a poznatků, jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani další závazky.
Nepřebíráme záruku za vhodnost použití tohoto výrobku pro konkrétní účel. Bližší informace:

MICROTERM COLOR S.R.O., BŘEZCE 719,ŠTĚPÁNOV TEL:+421724 375 768, MAIL: MAXITHERM@MAXITHERM.CZ, WWW.MAXITHERM.CZ

