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Priemonė apsaugai nuo grybelių ir dumblių

Priemonė apsaugoti mūrą ir kitas statybines konstrukcijas (išskyrus medines) nuo grybų ir dumblių.
Paskirtis:

Tinkamumas:



Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, ruošiamų dažymui
ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių.



Vidaus ir išorės darbams.

 Akmens, betono, tinko, plytų pagrindams ir įvairiems dažytiems paviršiams.
 Netinka mediniams paviršiams.
 Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliami padidinti reikalavimai
gamybiniai higienai.
 Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
 Netinka riebalinių dėmių ar kitų organinės kilmės nešvarumų valymui.

Ypatybės:

 Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą.
 Neblukina spalvos.
 Neturi aitraus kvapo.
 Priemonės nereikia nuplauti nuo apdoroto paviršiaus prieš dažymą ar tinkavimą.
 Darbui su produktu nereikia specialių įgūdžių.

Sudėtis:

 Biocido vandeninis tirpalas.

Biocidinio produkto
autorizacija:

 Vilniaus Visuomenės Sveikatos Centro išduotas liudijimas:
Nr.11(11.1)-(A-10VNO601563-15-113)-BSV-8459

Techniniai duomenys:

Pagrindo
paruošimas:

Forma
Spalva

Skystis
Bespalvis

pH

6-8

Tankis

1,0 g/cm³

Darbo ir pagrindo temperatūra

nuo +5°С iki +25°С

 Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas.
 Dulkėtus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove.
 Prieš apdirbimą, paviršių gerai išdžiovinti.

Darbas:




Papildomi
nurodymai darbui:

 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C.

Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus
be papildomo plovimu vandeniu.

 Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietui lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 Specialiai įrankių valyti nereikia – tik išdžiūvę jie vėl gali būti naudojami kitam tepimui. Jei
įrankiai išsipurvino nuo apdorojimo paviršiaus, nuplauti juos vandeniu.
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Sąnaudos:

 0,070-0,100 l/m2 - ant mažai įgeriančių paviršių (molio plytų ir pan.).
 0,200-0,350 l/m2 - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono,
silikatinių plytų ir pan.).
 0,350-0,500 l/m2 - ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (SAKRET SBP, akytojo
betono, keramzitinių blokelių ir pan.).
 Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo
metodų ir sąlygų.

Įprastinis
įpakavimas:

 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt.
 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt.
 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
 200 l statinė / pilnas padėklas 1 vnt.

Sandėliavimas:

 Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 36 mėn.
 Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
 Saugoti nuo šalčio!

Utilizavimas:

 Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

 Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

Saugos ženklinimas:

 Veikliosios medžiagos: alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio
chloridas 2,0 %; 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas, CAS Nr.
26530-20-1, EB Nr. 247-761-7, 0,5 %.
 Pavojingumo frazės:
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Signalinis žodis:
Atsargiai

 Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į ASINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Papildomi
nurodymai:

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir
50±5% santykiniam oro drėgnumui.
 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Įprastinis įpakavimas 1

Įprastinis įpakavimas 2

Brūkšninis kodas

Bespalvis
Bespalvis
Bespalvis
Bespalvis

1l
5l
10 l
200 l

24 dėžės / 360 vnt. / pad.
72 vnt. / pad.
44 vnt. / pad.
1 vnt. / pad.

4751006564640
4751006564305
4751006564312

2/3
OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

2020 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET FR

Priemonė apsaugai nuo grybelių ir dumblių

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.
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