Teknisk
Datablad
Resist Fungi

MATERIALEBESKRIVELSE
Type

Acrylplastmaling tilsat biocider.

Anvendelse

Til brug på lofter og overvægge i områder med høj luftfugtighed, som f.eks.
bagerier, mejerier, slagterier, storkøkkener etc.

Anvendelsesområde Inde.
Egenskaber

Resist Fungi er et specielt produkt indeholdende biocider til beskyttelse af
malingsfilmen mod mug- og skimmelangreb.
I områder hvor levnedsmidler bliver fremstillet, lagret eller solgt, skal der
udluftes min. 2 døgn efter udført behandling, før de tages i brug.
Opløsningsmiddel- og blødgøringsmiddelfri.
Diffusionsåben.

Farve og glans

Hvid, mat.

Basisoplysninger
v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel
Tørstofindhold
Vaskbarhed
Overmalbar
Flammepunkt

Akryl
Vægt %: 53, Vol %: 34.
Vaskeklasse 2 EN 13300
Ca. 4 timer
Ingen

FORHOLD VED BRUG
Forbrug

Afhængig af underlaget, ca. 7 m²/ltr.

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Skimmelangrebne områder
behandles med egnet middel mod skimmel. Der eftervaskes grundigt med rent
vand.

Temperaturforhold

Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 30°C. Max. 85% RF.

Påføring

Pensel og rulle.

Fortynding

Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse m ed underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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Teknisk
Datablad
Special Fungimat

BRUGSANVISNING
bRU
Systemer
Færdigbehandling 2 gange med Resist Fungi. 1. gang fortyndet max
5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Emballage

10 L.

Holdbarhed

1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 00-1.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan op stå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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