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Branchegegevens

Fungi Ex

Soort materiaal

Schimmel- en algendodende watergedragen oplossing

Toepassingsgebied

Binnenshuis, bijv. in vochtige ruimtes, badkamers, brouwerijen. Buiten aan
gevels

Tint

Kleurloos

Bindmiddelbasis

Quaternaire ammoniumverbindingen en oppervlakteactieve stoffen

Soort. gewicht

Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³

Eigenschappen

Doodt op betrouwbare wijze schimmels en algenculturen op verontreinigde
binnen- en buitenoppervlakken. Inwerktijd: ten minste 24 uur, daarna met water
naspoelen

Verwerking

Afhankelijk van de besmetting een wasoplossing bereiden. Normaal 1:10
verdund met water. Breng de oplossing aan met een borstel of door te spuiten.
Herhaal dit bij hardnekkige besmetting. Na inwerktijd naspoelen met heet
stoomapparaat of mechanisch verwijderen. Actieve werking tegen algen en
schimmels. Duits Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het
werk: reg.-nr. N-32687

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Materiaalverbruik

Ca. 150 - 400 ml/m² kant-en-klare mix, afhankelijk van de ondergrond.

Opslagruimte

Koel, echter vorstvrij

Reiniging van het
gereedschap

Direct na gebruik met water

Verpakking

1 l, 5 l kunststof jerrycans

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

Voorbereiding van de
ondergrond

Renovatieoplossing alleen op droge ondergrond aanbrengen. Vochtig weer en
natte ondergrond verminderen het effect. Na verwijdering van de schimmel- en
algenbesmetting moet de ondergrond worden voorbereid volgens de richtlijnen
voor de beoogde coating (zie ZERO Technische Merkbladen)

Opmerkingen
Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!
Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten
ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting
om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing. Bovendien gelden
onze termen en voorwaarden.
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