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Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 0673

BFA
Itin veiksmingas sanuojantis tirpalas, apsaugantis nuo
bakterijų, grybelio ir dumblių.
BauA-Reg-Nr..: N-48396

Vandeningas

Išorei

Apdorojimo tem- Dengimas teptuku, Bendra išeiga
peratūra
voleliu, žemo slėgio įranga

Laikyti vėsioje,
Sandėliavimo
nuo šalčio ir drėtrukmė
gmės apsaugotoje vietoje

Panaudojimo sritys

Produkto duomenys

Remmers BFA yra sanuojantis
tirpalas dumblių, grybelių ar
Tankis:
1,0 kg/l
samanų
pašalinimui
nuo
pH-vertė:
neutralus
mineralinių paviršių, o taip pat kaip
Išvaizda:
bespalvis, lengvai gelsvas vandeningas
priemonė,
sudaranti
veikliųjų
skystis
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medžiagų apsaugą.
Naudojimas
Stipriau
pridžiūvę
nešvarumai
pašalinami
mechaniškai
arba
aukšto slėgio valymo įranga.
Remmers BFA dengiamas ant
paviršiaus teptuku arba purškiant
daug kartų tam, kad būtų
išnaikintos
grybelių
šaknys.
Maždaug po 6 val. BFA veikimo
paviršių galima toliau apdoroti.
Nenuplauti. Remmers BFA ant
pagrindo lieka kaip veikliųjų
medžiagų apsauga.
Veikliosios medžiagos:
1,00 % benzalkoniumchlorido
100 g BFA medžiagos sudėtyje
yra:
1,00 g benzalkoniumchlorido.
Apdorojimo temperatūra:
Objekto temperatūra negali būti
žemesnė nei +5 ºC ir aukštesnė
nei + 30 ºC.
Nurodymai
Toliau einantis hidrofobizuojantis
mineralinių paviršių impregnavimas
su Funcosil impregnavimo priemoėmis
apsaugo
paviršių
nuo
tolimesnių užteršimų.

Tokio
pobūdžio
impregnavimas
sumažina
apdirbtos
statybinės
bei
medžiagos
vandens
įgėrį
grybelių, samanų ir kitų apnašų
susidarymą.
Biocidus naudoti saugiai. Prieš
naudoant
atidžiai
perskaityti
instrukciją.
Darbo įrankiai
Kieti šepečiai, voleliai ir žemo
spaudimo purškimo įrankiai.
Po naudojimo nuplauti vandeniu.
Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
5 l ir 30 l plastikiniai bakeliai.

Saugumas, ekologija, utilizavimas
Išsamesnė informacija apie saugumą
transportuojant,
sandėliuojant,
naudojant, utilizavimą ir ekologiją
pateikta
atitinkamuose
saugos
duomenų lapuose.
Dirbant purškimo būdu ir atliekant
paviršiaus
valymą,
naudoti
asmens apsaugos priemones.
Kvėpavimo takų apsaugos filtras
P2.
Atitinkamos
apsauginės
pirštinės
nurodytos
saugos
duomenų lapuose. Vilkimi uždari
darbo drabužiai.

Išeiga:
Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo
nešvarumų kiekio.
Sandėliavimas:
Uždarytoje pakuotėje vėsioje, bet ne
minusinės temperatūros patalpoje
laikoma mažiausiai 3 metus.
Saugoti nuo vaikų.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.
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