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weber algicid
Oznaka: G610
Weber algicid (G610) je globoko in dolgotrajno delujoča raztopina, ki zavre nadaljno
rast in razvoj alg, plesni, mahov in lišajev. Hkrati deluje kot preventivno sredstvo.
Področje uporabe
Raztopina, ki zavre nadaljno rast in razvoj alg, plesni, mahov in lišajev na fasadnih površinah.

Lastnosti
Tekočina.

Embaliranje
Ročka: 10 kg.

Poraba
ca. 0,25 kg/m2
Izdelava na enoto pakiranja: ca. 40,00 m2

Izvedba
Površino operemo s čisto tekočo vodo s pomočjo mehke krtače (uporabo visokotlačnega čistilca odsvetujemo!)
in posušimo. Z uporabo večje mehke krtače, čopiča ali valjčka na površino nanesemo weber G610 do penjenja. V
odvisnosti od stopnje okuženosti uporabljamo nerazredčen ali do 30% (70% G610 in 30% vode) razredčen G610.
Po 5 urah premazano površino očistimo s pomočjo mehke krtače in nato ponovno premažemo z G610. Posušena
površina je pripravljena na nadaljno obdelavo.

Osebna zaščita
Pri delu nositi zaščitne rokavice iz nitril kavčuka (DIN EN 374) z oznako CE. Neprimerne so rokavice iz usnja. Oči
in obraz zaščititi z zaščitnimi očali z okvirjem/lokom s stransko zaščito. Nositi zaščitno delovno obleko. Orodje
in embalažo po uporabi oprati s čistilom in vodo. Embalažo in orodje se lahko ponovno uporabi. Izogibati se
direktnemu stiku s pripravkom, pred odmorom in ob koncu dela umiti roke.

Ukrepi prve pomoči
Pri vdihavanju iti na svež zrak, v primeru težav poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku s kožo takoj očistiti kožo z
vodo in milom in dobro splakniti. Pri stiku z očmi spirati pod tekočo vodo najmanj 10 minut. Če težave ne minejo
poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju spirati usta in piti obilo vode. Pripeljati v zdravniško oskrbo.
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SPLOŠNI POGOJI
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto
svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne
smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki
v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe.
Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.
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Odstranjevanje proizvoda in embalaže
Neuporabljeni proizvod predati pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Klasifikacijska št. 16 03 05
organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Embalaža se lahko po pranju s čistilom in vodo ponovno uporabi.

Ukrepi ob nezgodah
V primeru požara za gašenje uporabiti vodo, prah za gašenje, CO2 ali peno. Ob nezgodnih izpustih večje količine
prečrpati v posode, ostanke posuti z zemljo, peskom, žaganjem ali posuti z večnamenskim vezivom. Manjše
količine veziva se lahko odvedejo skupaj z gospodinjskimi odpadki. Brez predhodne obdelave (čistilna naprava)
se proizvod ne sme spustiti v kanal ali površinske vode. V slučaju izlitja obvestiti pristojne organe.

Sestava: zmes
CAS: 63449-41-2
Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C8-18-alkildimetil kloridi, (4,8 g/kg)
CAS: 26530-20-1
2-oktil-2H-izotiazol-3-on, (0,5 g/kg)
Oblika zmesi: Brezbarvna prozorna tekočina.

Dovoljena uporaba
Za sanacijo površin v gradbeništvu, kjer je opazna rast mikroorganizmov, to je notranjih in zunanjih zidov,
strešnih ali zidnih opek, dekorativnih fasad, za potrebe čišcenja pred ponovnim barvanjem ali nanosom kake
druge prevleke. Uporabo za druge namene se odsvetuje. Pred uporabo preberite priložena navodila.

Skupine uporabnikov
Zmes je namenjena za industrijski in/ali obrtni uporabi.

Podatki o nevarnosti za okolje
Brez predhodne obdelave (čistilna naprava) se proizvod ne sme spustiti v kanal ali površinske vode. V slučaju
izlitja obvestiti pristojne organe.

Zmes učinkuje na sledeče mikroorganizme
Aspergilus niger, Penicilium funiculosum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Ulocladium altrum.

Skladiščenje
Posode morajo biti vedno zaprte in skladiščene na hladnem, ter zaščitene pred mrazom.

Rok Uporabe
V normalnih pogojih skladišcenja 12 mesecev od datuma proizvodnje.
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