Технічні інструкції

ФАСАДНІ ПРОДУКТИ
SÜDWEST Additiv FK

30235
Застосування:
Перед застосуванням ретельно струсіть ємність з засобом,
відкрийте та обережно добавте до 12,5 л силіконової або дисперсійної фасадної фарби, забезпечивши рівномірний розподіл,
ретельно перемішайте.
Температура обробки:
При добавлянні засобу до фарби, нанесенні і висиханні температура повітря, об’єкта та продукту повинна бути не нижчою +5°C.

Безпека:
Сфера застосування:

Концентрована фунгіцидна добавка до SÜDWEST SolSilikat
Fassadenfarbe, а також всіх видів силіконових та дисперсійних фасадних фарб, для профілактики та запобігання ураженню поверхні грибком, цвіллю та появі водоростей.

Властивості:
— довготривалої дії завдяки інкапсульованим компонентам;
— надійний захист від утворення цвілі, появи водоростей та
уражень грибком;
— універсальний засіб (підходить для всіх видів силіконових
та дисперсійних фасадних фарб).

Колір:

0901 прозорий

Фасування/розмір тари: 250 мл.
Розхід:
		

250 мл на 12,5 л силіконової чи
дисперсійної фарби

Густина:

приблизно 1,0 г/см3

Застосування:
Загальні правила:
Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні
відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та
підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповідного об’єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 18363, абзац 3
«Фарбувальні та лакувальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо,
може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні засоби
для захисту органів дихання (респіратори).

Продукт Additiv FK містить біоциди! Будьте обережні при
використанні біоцидів. Уникати попадання в навколишнє середовище, стічні води та водойми. Перед використанням, слід
ознайомитись з характеристиками продукту та детальною інформацією про цей засіб. Щоб уникнути ризиків для здоров’я
людини та можливої шкоди навколишньому середовищу необхідно дотримуватись правил роботи з засобами що містять
біоциди.
Продукт підлягає маркуванню відповідно до чинної директиви
ЄС. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки на
етикетці або на поточному аркуші безпеки.
Продукт ні за яких умов не повинен контактувати з продуктами харчування. Тримайте подалі від дітей. Залишки продукту
не повинні потрапляти в каналізаційну систему. При очищення
інструментів водою не можна зливати її в громадську каналізацію, тільки після спеціальної обробки на очисних установках
для очищення стічних вод. Не допускайте потрапляння продукту в ґрунтові води, ґрунт або каналізацію. Не використовуйте для продуктів з внутрішнім застосуванням. Рекомендований
для застосування тільки професійними користувачами.
Код відходів: 08.01.11. WGK 3.
Додаткова інформація та поточний паспорт безпеки на сайті
www.suedwest.de

Термін зберігання (MHD):
Дивіться номер на етикетці. Якщо мінімальний термін експлуатації перевищено, біоцидна ефективність вже не гарантована.
Перші три цифри десятизначного номеру коду внизу справа
від мітки. Перша цифра — це рік, друга і третя — календарний тиждень (за звичайних умов зберігання).

Реєстраційний номер BAuA:
N-50559

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Additiv FK не підпадає під дію директиви ЛОС (не
відповідає вимогам).

Інформація, що міститься в цьому додатку є описом матеріалів.
Вона містить загальну інформацію на основі нашого досвіду і практики, а не розглядає якийсь
один окремий випадок.
Матеріали, які рекомендовані не можуть бути замінені іншими.
При потребі скористайтеся нашою технічною підтримкою.
З появою нових технічних інструкцій, попередні технічні інструкції втрачають свою актуальність.
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SÜDWEST Additiv FK
Склад:

Утилізація

Вода, ізопротурон, тербутрин, йодопропініл бутилкарбамат,
піритион цинку, хлорометил, метил, бензоізотіалінонон.

Забороняється повторне використання тари. Порожню тару
слід зберігати в спеціалізованих місцях для небезпечних відходів, дотримуючись відповідних законодавчих норм.

Примітка:
При додаванні Additiv FK до силіконової або дисперсійної фасадної фарби, змінюються технічні норми для самої фасадної
фарби і вона може втрачати діючі на неї знаки відповідності
(або вони можуть бути замінені іншими).

Зберігання:
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С). Уникати довготривалого зберігання при температурі вище +30°С. Не допускати промерзання тари. Уникати контакту з ґрунтовими
водами та водоймами, продукт є токсичний для риб та живих
організмів.
Відкриті упаковки герметично закрити. Порожню тару слід
зберігати в спеціалізованих місцях для відходів.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції
радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією
просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за
тел: +380 (93) 783 93 78.

Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна»
вул. Карла Мікльоша 15/69, 79031 Львів,
www.sudwest.com.ua, info@sudwest.com.ua
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