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CapaTox
Биоцидно решение за предварително третиране на
повърхности, засегнати от водорасли, гъбички и мухъл.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Сфера на приложение

Опаковки
Съхранение
Технически характеристики

Микробиоциден воден разтвор. Улеснява почистването на интериорни и екстериорни
повърхности, заразени с гъбички и водорасли, преди нанасянето на покрития. Готов за
употреба.
1 L; 5 L; 10 L
На хладно и предпазено от замръзване място.
Плътност: прибл. 1,02 g/cm³

ПРИЛОЖЕНИЕ
Метод на работа

Премахнете всички следи от гъбички (плесен и мухъл) в съответствие с Директивата за
биоцидите и Наредбата за опасни вещества за интериорни повърхности. Премахването им от
екстериорни повърхости става с водна струя, съгласно разпоредбите. Премахването на
растения и смукателните им органи става механично. Третирайте почистената повърхност с
CapaTox и оставете да изсъхне.

Разход

Приблизително 50-150 ml/m² в зависимост от релефа и абсорбиращата способност на
повърхността. Винаги употребявайте CapaTox неразреден.

Инструменти

Винаги нанасяйте с бояджийска четка. Почистете с вода, веднага след използване.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инструкции за безопасност

Съдържа алкилдиметил бензил амониев хлорид.
Използвайте биоцидните продукти внимателно. Винаги прочитайте информацията на етикета.
Дразни очите и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Избягвайте контакт с
очите и кожата. В случай на такъв, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
При поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.

Оползотворяване на
отпадъците

Материали и съпътстващите ги опаковки се изхвърлят на безопасни места, в съответствие
с изискванията на местното законодателство.

Код на продукта – Бои и
лакове
Декларация на съдържащите
вещества
Влияние върху околната
среда

GD30
Вода, добавки, алкилдиметил бензил амониев хлорид.
Повърхности, третирани с CapaTox, не трябва да се мият – за да се избегне образуването
на отпадни води. Ако отпадъците от Capatox съдържат вода, например, при почистване на
фасади тези отпадъчни води може да бъдат отведени чрез канализацията до
пречиствателни станции, понеже катийонните вещества се дезактивират от анийонните,
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които се съдържат в препаратите и затова стават биоразградими.
Да се избягва проникването в подземни води. Активният агент
благоприятен
е не
за
студенокръвни организми. Директен контакт с растения може да доведе до щети за тях.
Санитарни предпазни мерки

Capatoxе специален препарат за интериорни и екстериорни повърхности.
Активният агент
се използва като катийонен сапун в обла
стта на храните, за дезинфекция на повърхности
в мандри, пивоварни, консервни фабрики, болници, оранжерии и малки лувни басейни.
областта на козметиката активното вещество е одобрено като средство против
изпотяване. В областта на фармацията може да се
ползва
из за съхранение на капки за
очи и съединения за инжекции. Широкото използване на активния Capatox
агент в в
производствените хранителни предприятия и в областта на медицината и хигиената,
показва, че може да бъде използван за интериорни и екстериорни
строителни
повърхности без притеснения.

Технически съвети

Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техничес
информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите
Caparolна
във Вашия реги
он, ние с радост ще Ви окажем съдействие
.
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:
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността
рана
от ст
на купувача да ползв
а 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 проверине
преди закупува
ият материал е пригоден за целта на конкретния проект.
Настоящият материал е само техническа информация
и употреба дали избран
имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща
ция
редак
можете да намерите нантернет
и
адрес
www.caparol.de
.
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