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FUNGI STOP
Preparatas nuo pelėsio ir grybelio

Savybės

Saugojimas

Fungi Stop skirtas plytų konstrukcijoms ir
statybinėms
medžiagoms,
išskyrus
medieną,
prižiūrėti, kovojant su žalingu grybelio ir dumblių
poveikiu. Naudojamas pastatų viduje ir išorėje, ant
užterštų akrilo, silikono ir mineralinių pagrindų.
Fungi Stop yra įregistruotas Sveikatos apsaugos
ministerijoje ir turi leidimą Nr. 5945/14. Jis
įregistruotas II kategorijoje, grupės Nr. 10.

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje, originalioje
taroje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
patalpoje, 5 - 30˚C temperatūroje. Pakuotės turėtų
būti aiškiai ir nedviprasmiškai pažymėtos.
Galiojimo terminas
Preparatą sunaudokite per 12 mėnesių
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

nuo

Naudojimo būdas
Preparatą tepkite ant apaugusio pagrindo. Palikite
12–24 valandoms. Po džiovinimo aštriu šepečiu
nuvalykite paviršius nuo nešvarumų likučių. Esant
dideliam užteršimui, pakartokite operaciją.
Biocidinis poveikis pasireiškia po valandos nuo
produkto užtepimo ant užteršto pagrindo.
PASTABA: Dengiant „Fungi Stop“ teptuku, šepečiu ar
voleliu, naudokite apsaugines pirštines ir akinius.
Preparatą purškiant, reikia apsaugoti kvėpavimo
takus. Biocidinis poveikis pasireiškia po valandos
nuo produkto užtepimo ant užteršto pagrindo
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Veikliosios medžagos

- didecildimetilamonio chloridas;CAS 7173-51-5, 2,05 g/kg
- 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono; CAS 26530-20-1, 0,45 g/kg

Spalva ir būvis

Skaidrus skystis

ph

Apie 3,0

Pakuotė

Purkštuvas 0,5l

Papildoma informacija
Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo
metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir
50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas
produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų
pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam
medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais
ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau.
Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra
mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už
nuostolius,
patirtus
dėl
netinkamo
produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus
reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei
pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai
turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal
šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo
šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į
gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir
pakeičia visus ankstesnius.
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