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AS SporenStopp-puhdistusliuos
Tuote
Klooriton, desinfioiva puhdistusliuos homekasvun puhdistamiseen seinä- ja lattiapinnoilta.
Käyttö
Itse toimiva, nestemäinen puhdistusaine homekasvun poistamiseen sisäseiniltä ja lattiapinnoilta sekä itiöiden
hävittämiseen. Alustan esikäsittelyaine saneerattaessa AS-homeenestojärjestelmällä. Vähentää desinfioivan
vaikutuksensa kautta uutta homekasvua, mutta ei voi estää sitä kuitenkaan pysyvästi, koska aineen vaikutus
seinällä ei kestä kauan. Desinfiointiaine yksityiskäyttöön.
Koostumus
Vesi leväntorjunta-aineilla (kasveja hävittävillä) ja sienenestoaineilla (sieniä tappavilla), vaikuttavilla aineilla.
Sisältää kvartenaarisia ammoniumyhdisteitä, bentsyyli-C12-18-alkyldimetyyli-, kloridi 2,49g / 100g.
Ominaisuudet
Klooriton, vetinen liuos, jolla on tasoittava vaikutus mikro-organismeja, kuten esim. sieniä ja leviä vastaan.
Lisäksi levät värjätään samalla voimakkaasti, mikä on hävittävä ja kasvua estävä vaikutus.
Tekniset tiedot
BAUA-rekisterinro:
Olomuoto:
Väri:
Tiheys:
pH-arvo:
Menekki:
Riittoisuus:

N-40166 (Saksan liittovaltion työsuojelu- ja työtuvallisuuslaitos)
nestemäinen
väritön
noin 1,0 kg/l
noin 7
noin 100-300 ml/m², imukyvystä riippuen
noin 3-10 m²/pullo

Pakkaus
Muovipullo, sisältö 1 l (10 pulloa / kartonki, 20 kartonkia kuormalavalla = 200 l)
Varastointi
Suljetussa muovipullossa, viileässä, muttei alle + 5 °C. Varastointiaika ei saisi ylittää 12
kuukautta. Säilytä hyvin tuuletetussa paikassa. Pidä poissa elintarvikkeiden, juomien ja rehujen läheltä.
Laadunvarmistus
Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä
on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 9001 mukainen
laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, maailmanlaajuisesti
voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.
Kemikaalilain mukainen luokitus
Varoitusmerkki: Ei edellytä tunnistemerkintää
S-lausekkeet: S 2: Ei lasten ulottuville.
S 25: Vältettävä silmäkosketusta.
S 26: Silmiin joutuessa huuhdeltava heti hyvin vedellä, ja mentävä lääkäriin.
S 37/39: Käytä työssä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja / kasvojen suojainta.
S 46: Ainetta nieltäessä mentävä heti lääkäriin ja näytettävä pakkaus tai etiketti.
Alusta
Maalatuille ja tapetoiduille seinille ja katoille, laatoille, luonnonkivelle, rakennuslevyille ja tasaisille lattian
alueelle sisätiloissa.
Työstö
Levitä materiaali ohentamattomana, pienellä lampaannahkatelalla tai pensselillä. Puhdista noin 2 minuutin
vaikutusajan jälkeen vedellä tai poista tapetit, pintarappaukset yms. Pidä kosteina rakenneosat, jotka pitää
poistaa, jotta itiöiden leviäminen olisi mahdollisimman vähäistä.
Tee aineen valkaisevan vaikutuksen takia ensin koealueita kohtiin, jotka myöhemmin petetään.
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Baumit AS SporenStopp
Ohjeita
Älä peitä käsiteltäviä alueita. Pese myrkyttömät koristekasvit tarvittaessa runsaalla vedellä välttäen kuitenkin
suoraa roiskekosketusta. Älä peitä käsiteltäviä alueita, jos mahdollista.
Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä. Älä päästä joutumaan maahan, vesistöön tai jäteveteen.
Älä käytä säiliöitä uudelleen. Jätteet ja säiliöt on hävitettävä turvatulla tavalla. Liuosta työstettäessä ja sen
kuivuessa seinän- ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan +30 °C.
Noudata teknisiä lisätietoja "AS-homeenestojärjestelmä" (katso kotisivua).
Valmistaja:
Maahantuoja:

Baumit GmbH
Kivira Oy

Tekninen tuotekortti: 02-01/11

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja
käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne
eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä
on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä.
Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.
Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.
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