
Caparol Fungizid

Концентриран разтвор с фунгицидно и алгицидно 

действие

Техническа карта 151

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Caparol-Fungizid е специален, концентриран разтвор, който се добавя към всички фа-
садни бои Капарол на базата на дисперсия и на базата на силиконови смоли, за полу-
чаване защита срещу водорасли и гъби. Добавяйки този разтвор се получава ефикасна 
и дълготрайна защита срещу появата на водорасли и гъби.

Прозрачен, изключително ефикасен разтвор, който се добавя към бои на базата на дис-
персия или  към силиконови смоли, за получаване на фунгициден и алгициден ефект.

Опаковка 750ml

Технически данни Плътност: около 1,0 g / cm3

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхра-
няват добре затворени. Материалите се съхраняват само в пластмасови контейнери. 
Възможност за съхранение от около 12 месеца.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала Дозировка: Добавя се един флакон (750 ml) Caparol-Fungizid  в съд от 12,5 л боя (6% 
концентрация Caparol-Fungizid).

При нанасяне на оцветени фасадни продукти, Caparol-Fungizid се добавя само едва 
след  добавяне и много добро разбъркване на оцветяващите пасти.

Разход 750 ml Caparol-Fungizid се добавят към съд боя от 12,5l. Това съответства на разход от 
9 ml/m2  Caparol-Fungizid при нанасяне на слой боя с разход от около 150 ml/m2.

Инструкции за нанасяне Трябва да се спазват препоръчаните мерки за нанасяне за фасадната боя, в която се 
добавя Fungizid. Общо взето, за постигане на ефикасна защита на повърхностите, на 
които се наблюдават гъби или водорасли, се препоръчва предварителна обработка 
на повърхността с FungiGrund , след което се оставя да изсъхне добре. Всеки продукт, 
съдържащ  активни фунгицидни и/или алгицидни вещества задължително се полага 
в два слоя.

Условия за обработка Долна граница на температурата за обработка и съхнене: +5°C температура на възду-
ха и основата.
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Техническа информация 151. Издание август 2012 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана 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.bg

Състав Дисперсия на базата на акрилна смола, силикати, вода, филмообразуващи и филмоза-
щитни материали (алгициден и фунгициден филм), добавки, консерванти.

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Използвайте биоцидните продукти безопасно. Преди употреба винаги четете марки-
ровките и информацията за продукта. Предназначен само за професионално нанася-
не. Възможна сенсибилизация при контакт с кожата. Вреден за водните организми, 
може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се 
съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпаренията. Да се избягва 
контакт с кожата и очите.

Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изпускане в околната среда. При 
недостатъчна вентилация да се използва подходящо защитно оборудване за осигуря-
ване на дишането. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ, да се покаже 
опаковката (съда) или етикета. Нанася се само с четка или мече.

Обезвреждане Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала мо-
гат да се  изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от матери-
ала като втвърдени бои или битови отпадъци.

        СЪВЕТИ

Под Caparol-Fungizid се разбира продукт, съдържаш специални активни вещества 
срещу  образуване по повърхността на гъби и водорасли. Действието на тези актив-
ни вещества е ограничено във времето, в зависимост от обекта, на който се нанася 
продукта и от интензивността на заразяване и влагата на основата. Поради това не е 
възможно дълготрайното предотвратяване появата на водорасли и гъби.

Бележка


