ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
/ ЯНУАРИ 2018
Отменя и замества всички предишни издания

Леко против мухъл със сребърни йони
Воден разтвор на оптимизирана смес от
мощен дезинфектант
Предназначение:

Външна употреба
Вътрешна употреба

Биоцидът е с фунгицидно и алгицидно действие, като областта на
приложение е дезинфекция и почистване на твърди(непорьозни) повърхности
на открито и закрито.
 Добро поведение при нанасяне;
 Ефективен, както на повърхността, така и в дълбочина на заразената
основа;
 Бързо действие при контакт със заразената повърхност;
 Бързо съхнене.
 Без хлор и мирис.

Свойства:

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.
Разрешително: № 2225-1/ 17.10.2017г.
 Главна група 1: Дезинфектанти;
 Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са
предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
 Категория на потребителите: Масова и професионална.
 Вид на биоцида: Течност.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид след разбъркване:
(визуално)

Бяла течност

Плътност:
(БДС ЕN ISO 2811-1)

1,00 ± 0,05 g/cm3

Разход:

около 8 - 20 m2 /L,в зависимост от степента на
заразяване и порьозността на основата.

Съхнене:

Въздушно

Опаковка:

Пластмасова опаковка с вместимост 0.5L.
Възможно е използването и на други опаковки
след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при
температура от 5оС до 25оС, предпазен от действието на
преки слънчеви лъчи.
Да се пази от достъп на деца!
Внимание: Да се пази от замръзване!
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство
във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

Биоцидът е готов за употреба и се нанася директно от
спрей опаковката, като предварително хомогенизира.

Подготовка за работа:

Засегнатата повърхност периодично се пръска, за да
остане влажна в продължение на минимум 30 минути.
След изтичане времето на въздействие се изтърква
напръсканата повърхност с влажна гъба или мека четка.
При необходимост процедурата се повтаря.

Последващо нанасяне:

Последваща обработка на повърхността(грундиране,
боядисване или шпакловане) може да бъде извършена
минимум 6 часа след третиране с биоцида.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура 5-30°С и относителна влажност
на въздуха max 75%. Не нанасяйте при директна слънчева
светлина, по време на дъжд или силен вятър.

За оптимална и дълготрайна защита срещу плесен, гъбички, бактерии се препоръчва
система за боядисване от Леко против мухъл със сребърни йони (ако има заразени
повърхности) и Леко интериорна боя със сребърни йони.

Хигиена и безопасна работа:

При необходимост – справка с Информационния лист за
безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо
описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

