ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Védelem és dekorálás

Kerakover Activ
Vizes alapú használatra kész fertőtlenítőszer, ideális a GreenBuildingnél. Alacsony oldószer
tartalmú, környezetbarát és megóvja az felhasználók egészségét.
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Kerakover Activ aktív biológiai kártevők elleni szer, alkalmas a penészgombával, algával, gombával és
mohával szennyezett felületek helyreállításához. Bel- és kültérben.
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• Hatásos penész, alga és egyéb gombák ellen
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• Könnyű alkalmazás
• Bel- és kültérben

Nincs
mérgező és
környezetvédelmi Nem
kockázati osztály nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Felhasználható
- természetes-, műkőlap és terrakotta belső és külső falfelületekre
- értékes kőlap vagy különleges, művészi alkotásokat tartalmazó felületekre
- szintetikus bevonattal vagy dekorációs burkolattal rendelkező felületekre
- gipsz felületekre
Kül- és beltérben.
Ne használjuk
Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hordozórétegek előkészítése
A kezelendő felületeknek szilárdnak és épnek kell lenniük, nehogy az esetleges leválások miatt egyes részek kimaradjanak a kezelésből. Védjünk meg minden olyan felületet,
amelyet károsodás érhet.

Felvitel
A helyreállítandó felületekre előzetesen hordjuk fel ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel bőségesen a terméket, és hagyjuk 24 órán át hatni. Ezután nyomás alatt lévő
vízzel, lehetőség szerint nagynyomású mosóval öblítsük le az érintett felületeket; a víz tisztító hatását növeljük meg kefékkel és kaparókkal, hogy a jelenlévő lerakódásokat
teljesen eltávolításuk.
Nagy koncentráció vagy megmaradó nyom vagy lerakódásmaradvány esetén ismételjük meg a Kerakover Activ felhordását, majd mossuk le.
Értékes felületek, például domborművekkel és egyéb díszítésekkel rendelkező felületek és belső felületek helyreállítása esetén ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel
hordjuk fel a terméket, öblítsük le vízzel és cirokkefe vagy kaparó segítségével távolítsuk el teljesen a lerakódásokat.
A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív
páratartalmát igénylik.
Lehetőség szerint ne tűző napsütésben vagy nagy szélben hordjuk fel.
A felhordást követően a kültéri felületeket védjük az esőtől 24 óráig.
Tisztítás
A szerszámokat a Kerakover Activ maradékaitól vízzel tisztítsuk le közvetlenül a használat után.
* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions).
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Előkészítés
A Kerakover Activ használatra kész, nem kell hígítani sem oldószerrel, sem vízzel.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
A termék irritáló; bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel.

ÖSSZEGZÉS
Penészgombák, algák, gombák és zuzmók lerakódásai és telepei által érintett belső és külső felületek helyreállítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating® 4 besorolású,
ecsettel, hengerrel vagy alacsony nyomású permetezővel felhordható, alacsony oldószertartalmú, biológiai kártevők ellen ható, vizes alapú, használatra kész Kerakover Activ
fertőtlenítőszerrel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK
Megjelenés
Térfogattömeg
Csomagolás
Tárolás
Figyelmeztetések
Alkalmazási hőmérséklet
Hatóidő
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon

élénk sárga folyadék
≈ 1 kg/ℓ
10-5 ℓ-es kanna / 1 ℓ-es flakon
≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
+5 °C és +30 °C között
≈ 12 óra
≈ 0,2 – 0,3 ℓ/m2

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- védjük a felületeket az erős naptól és a széltől
- a felhordástól számított első 24 órában védjük esőtől és erős nedvességtől
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com
Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet
megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák
kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED
IT255412/UK

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com
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