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Histolith® Algen-Entferner 
Воднист разтвор за обработка на повърхности 
замърсени с водорасли, плесени или гъби. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Сфера на приложение За обработка на повърхности, замърсени с водорасли, плесени или гъби, като подготовка за 
нанасяне на следващи слоеве. 

  

Свойства Histolith® Algen-Entferner е воднист биоциден микро разтвор, ефикасен за дезинфекция, 
без съдържание на хлор. 

  

Основа на материала Катионно повърхностно активно вещество във воден разтвори и добавки . 

  

Oпаковка 10 l 

  

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване.  

  

Технически данни Плътност: Около 1,0 g/cm3 

  

ОБРАБОТКА 

  

Подготовка на основата Замърсените външни повърхности  се почистват със струя гореща вода или с   
парна струя. Пълзящите растения се  
отстраняват механично или се запалват.   
Вътрешните повърхности, замърсени с мухъл се измиват с четка или се остъргват. 

  

Начин на нанасяне Histolith® Algen-Entferner се нанася неразреден с четка и се оставя за оставя да изсъхне 
добре 

  

Разход Около 50-150 ml/m2, Според абсорбцията на основата 

  

Условия за обработка +5°C температура на основата и средата. 

  

Време за изсъхване Могат да се нанасят други материали едва след пълно изсъхване на основата, т.е. след 
поне 12 часа. 

  

Eкологични препоръки Почистените и обработени с Histolith® Algen-Entferner повърхности не се мият след това, 
така че да няма остатъчна вода. Ако външните повърхности се измият с Histolith® Algen -
Entferner, разлетите количества материал се предават в специално оборудвани  
пречиствателни станции, така че  катионното повърхностно активно вещество да се 
дезактивира. 
 
Histolith® Algen-Entferner не трябва да се излива в канализации колектори наотпадни 
дъждовни води или колектори на повърхности води. 
 
При фасадни работи, растенията, храстите и земята се покриват с оглед защитата им от 
отровното действие на продукта при контакт с тях. Растенията се увреждат само при 
директен контакт на материала, напръскан върху повърхността им. 
 
Материалът, достигащ до почвата трябва да се прихване и неутрализира. По такъв  
начин не се замърсява почвата или подземните води. 
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Почистване на 
инструментите 

Измиват се с вода веднага след употреба. 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

Съдържа алкил диметил - бензил амин  
хлорид. 
 
При употреба да се има предвид, че съдържа биоцидни вещества.Преди употреба прочетете 
означенията и данните за продукта.  
 
Продуктът дразни очите и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се  
избягва контакта с очите и кожата. На лицата със сенсибилизация на кожата се препоръчва 
да използват защитни ръкавици. При допир на кожата с продукта, измийте веднага с водаПри 
контакт с очите ги измийте с много вода и потърсете лекарска помощ. При поглъщане 
потърсете незабавно лекарска помощ и покажете етикета на продукта, тъй като може да 
унищожи чревната флора. 

  

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки.Опаковките съдържащи остатъци от материала се 
предават на пунктове за събиране на отпадъци на база лакове. 

  
Giscode GD20 

  
Друга информация Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS) 

 
Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се 
ленено масло). Поради това 

трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре 
на открито, преди да се изхвърлят на боклука. 

  
Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

