CT 99

Препарат за премахване на мухъл и плесени, концентрат

Свойства
ефективно премахва мухъл и плесени от фасадата
безцветен
паропропусклив
дълбокопроникващ
с дълготраен ефект

Област на приложение
Препарат за премахване на плесени, лишеи и мухъл.
Може да се използва на закрито и открито върху основи
като боя, мазилки, бетон и т.н. CT 99 e паропропусклив. Не
предизвиква замърсявания и не съдържа тежки метали.

Подготовка на основата
Първо трябва да се установи причината за появата на плесен,
мухъл и др. микроорганизми и да се отстрани източникът на
овлажняване! CT 99 може да се използва върху сухи и почистени основи. Основата се почиства от замърсявания и прах с
четка, без употреба на вода. Съществуващите плесени, лишеи
и мъхове трябва да се отстранят изцяло с телена четка.

Употреба
Концентратът CT 99 се разрежда (1:1 или 1:4 с вода)
в зависимост от степента на замърсяване на основата.
С получения разтвор се намазват увредените места с
помощта на четка. Продуктът може да се използва и неразреден в случаи на тежко засегнати с мухъл повърхности. След нанасяне на CT 99 трябва да се изчака 8 до 10
часа, а след това може да се пристъпи към грундиране,
нанасяне на мазилка и т.н. След приключване на работа
инструментите да се измият с вода.

След прилагане на препарата помещенията трябва да се
проветряват до изчезване на миризмата. Препаратът трябва
да се съхранява далеч от хранителни продукти.

Съхранение и срок на годност:
До 12 месеца от датата на производство при съхранение
в нормални условия и в оригинална, неувредена опаковка.
Да се пази от замръзване!

Опаковка
Пластмасови туби от 1 l.

Технически данни

Състав:
Пропорции
за смесване на концентрата:
Температура при работа:
Време на съхнене:
Ориентировъчен разход:
CT 99 трябва да бъде нанесен в сухи условия, при темпераразтвор 1:1
тура на въздуха и основата от +5°C до +25°C и относителна
разтвор 1:4
влажност на въздуха под 80%.

Внимание

CT 99 съдържа органични биоцидни съставки, които може
да раздразнят очите, кожата и дихателните пътища. Да се
използват ръкавици и предпазни очила. В случай на контакт
с очите или кожата, да се изплакнат с течаща вода в продължение на няколко минути и да се потърси лекарска помощ.

разтвор на органични биоциди
от 2 до 4 l вода на 1 l CT 99
от +5 до +25°C
около 4 часа
от 0,12 до 0,14 l/m2
от 0,04 до 0,06 l/m2

Група 2. Консерванти. Подгрупа 10. Консерванти на строителни материали
(с изключение на дърво). Течност. Продуктът притежава разрешително на
Министерство на здравеопазването № 0982 – 1/05.10.2010 г. за пускане
на пазара на биоциден продукт.

Хенкел България ЕООД
София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет.4, тел. 02/ 806 39 00, www.ceresit.bg

