Fișa tehnică nr. 151

Fungizid

Soluţie concentrată specială, fungicidă şi algicidă, ca aditiv pentru
vopselele de faţadă Caparol pe bază de dispersie, silicatice şi pe
bază de răşini siliconice.

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Fungizid este un aditiv special pentru toate vopselele de fațadă Caparol pe bază de dispersie, silicatice şi pe bază de răşini siliconice pentru prevenirea infestării cu alge și mucegai. Aditivarea lui CapaGrund Universal este de asemenea posibilă. Prin aditivare se realizează o protecţie eficientă şi
de lungă durată împotriva creșterii algelor şi a mucegaiului.

Proprietăți

Pentru eficacitate fungicidă și algicidă în vopselele de dispersie, silicatice și pe bază de rășini siliconice. Produsul este transparent.

Ambalaj/Capacitate recipient
Depozitare
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

750 ml
La rece, dar ferit de îngheț.
Densitate: 1,0 g/cm3.
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Aplicare
Prepararea materialului

Dozare:
Se adaugă un flacon (750 ml) de Fungizid la un recipient de vopsea de 12,5L. Corespunde unei
concentraţii de cca. 6% Fungizid.
În cazul produselor colorate pentru fațadă, Fungizid se adaugă numai după nuanțarea și amestecarea completă a pastelor de nuanțare.

Instrucțiuni de aplicare

Practic, trebuie respectate instrucțiunile de aplicare ale fiecărei vopsele de faţadă în care se adaugă
Fungizid. Depunerile de mucegai și alge de pe suprafețele exterioare se curăță cu jet de apă sub
presiune, cu respectarea prevederilor legale.
Suprafețele curățate/spălate se tratează în apoi cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce
bine. Aplicarea vopselelor care conțin substanțe active se face obligatoriu în două straturi.

Consum

750 ml Fungizid la găleata de 12,5 l.
Aceasta corespunde unui consum de cca. 12 ml/m 2 Fungizid la un consum de vopsea de cca 200
ml/m2 pe strat.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
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Indicații

Fungizid este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva formării mucegaiului și a
algelor pe fațade. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității depinzând de condițiile obiectivului, de ex. intensitatea infestării și gradul
de umiditate a suprafeței. De aceea, o protecție permanentă împotriva infestării cu alge și ciuperci
nu este posibilă.

Recomandări
Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Destinat numai utilizării profesionale.
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu
se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Acest produse este un biocid din tipul de produs 7 Conservanți pentru pelicule (TP 7)
Număr de înregistrare German (BAuA - Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă):
N-65650
Substanțe active în g/litru produs: Izoproturon (5,0), Terbutrină (3,2), Zinc pirition (1,4), octIlizotiazolinonă (1,5).

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un
punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 5 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSW50

Compoziție
Indicații suplimentare
Consultanță tehnică

Suport tehnic

Rășină poliacrilată, materiale de umplutură/pigmenți minerali, apă, aditivi, conservanți.
A se vedea fișa cu date de securitate.
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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