Ґрунтовка антисептик для мінеральних поверхонь
«Новапласт Н-15»
ВЛАСТИВОСТІ:









сильна біоцидна дія
не впливає на міцність поверхні
має профілактичний ефект
не змінює колір поверхні
не перешкоджає «диханню» поверхні
не виділяє шкідливих речовин
глибоко проникає в основу
вогне-вибухобезпечна

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка антисептик «Новапласт Н-15» застосовується у будівництві для знищення та для
запобігання появи плісняви, водоростей, моху, бактерій та грибків на мінеральних
основах( бетонні, цегляні, кам’яні, азбоцементні, цементно-піщані, гіпсові та ін..) всередині и
зовні будівель та споруд. Використовується для дезінфекції поверхонь.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Необхідно усунути причину появи грибків та плісняви: відсутність або недостатня вентиляція,
надлишок вологи, неправильна термоізоляція і т.д.
Поверхню, яка призначена для обробки, очистити від бруду, пилу, жиру, мастил, плісняви,
грибків та ін.. до матеріалу основи.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Перед застосуванням засіб ретельно перемішати. Розчин наносити перед покриттям
лакофарбовими матеріалами на суху поверхню за допомогою щітки або валика в два шари з
інтервалом 30-40 хв. Не наносити за допомогою розпилювача.
На оброблену поверхню лакофарбові матеріали наносять після повного висихання антисептика.
Також використовується як антисептична домішка до штукатурок, акрилових фарб,
ґрунтовок( на невеликій кількості необхідно перевірити на сумісність з антисептичною
ґрунтовкою не допускаючи утворення коагуляції).
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: готовий водних розчин антисептичних речовин.
Температура виконання робіт: від +10°С до +30°С.
Витрати: 0,2-0,4л/м2 в залежності від основи;
Температура експлуатації:від -30°С до +70°С.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Обробку слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні окуляри, рукавиці,
распіратор та захисний одяг. Під час роботи забороняється їсти та палити.

Не допускати потрапляння розчину на харчові продукти. Захисний одяг та інструменти
зберігати в окремому приміщенні. При потраплянні на шкіру, в очі чи в рот необхідно негайно
ретельно промити водою та при необхідності звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці при температурі не нижче +5 °С -12 місяців від дати
виготовлення, зазначеної на упаковці. Ґрунтовка після розмерзання відновлює свої властивості.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.
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