TECHNICKÝ LIST

BIODEX WASH je navržen tak, aby zabil aktivní formu houbových a bakteriálních spor a organismů, jako jsou lišejníky a řasy
před aplikací BOND-PRIME/základního nátěru a opravných malt z produktové řady Flexcrete. Na rozdíl od mnoha
konvenčních systémů, BIODEX WASH zůstává aktivní po jeho první aplikaci a brání následné infekci po dobu až dvou let.
Dodává se ve formě koncentrátu.

•
•
•
•
•

Aktivně hubí houby, baktérie, plísně a řasy.
Působí dlouhodobě, až 2 roky.
Bez zápachu, na vodní bázi.
Snadná a bezpečná aplikace.
Minimální plýtvání, obal může být znovu uzavřen a skladován pro budoucí použití.

BIODEX WASH tvoří silnou povrchovou úpravu podkladu, neutralizuje aktivní růst bakterií, plísní, lišejníků a řas před aplikací
produktů Flexcrete.

• Certifikováno Health Safety and Environment (HSE) Compliance Management - Bureau Veritas je přední mezinárodní
lídr v oblasti testování, inspekcí a certifikací (TIC). Číslo certifikátu: HSE No. 9351

Na výžádání je k dispozici aplikační průvodce.

Viditelné plochy postižené růstem, nesourodé, opadávající barvy a podklad musí být odstraněny drátěným kartáčem, škrabkou nebo mechanickými prostředky. Plísně se šíří spory, proto je důležité povrch před čištěním vždy navlhčit! Na plochy
postižené mastnou kontaminací, použijte proprietární odmašťovací prostředek dle návodu dodavatele.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST A ŠTÍTEK NA OBALU.
Aplikujte neředěný BIODEX WASH, válečkem nebo stříkáním na oblasti vykazující viditelnou kontaminaci a zajistěte, aby
byla důkladně zvlhčena celá plocha. Na plochy, kde je podezření na kontaminaci, může být BIODEX WASH ředěn 3 díly čisté
vody na 1 díl BIODEX WASH.
Ošetřené plochy nechte vyschnout. Pak je nutno smést veškeré zbývající viditelné mrtvé výrůstky před následnou aplikací
BOND-PRIME/základního nátěru, nátěrů, a opravných malt v produktové řady Flexcrete .
POZNÁMKA:
BIODEX WASH vyžaduje na zabití řas až 7 dnů. Pokud je požadována kratší doba, pak použijte roztok bělidla, ředění 7 dílů
vody na 1 díl bělidla nebo větší v závislosti na stupni růstu. Smyjte roztok bělidla a odstranění odumřelé růsty vodou nebo
kartáčováním. Povrch před další aplikací nechte uschnout.

Veškeré použité nářadí očistěte ihned po použití vodou. Sříkací zařízení musí být po ukončení práce vyprázdněno a
propláchnuto.

SKLADOVÁNÍ
Skladování 12 měsíců v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení v suchém prostředí, při teplotě +5°C. Zmrzlý
produkt nelze použít! Chraňte před zdroji tepla.

BALENÍ A SPOTŘEBA
Balení:
Spotřeba:
Pokrytí:

Plastový obal s uzávěrem, 5 litrů
Až do 10m²/ litr
50m² z jednoho 5 l balení

BEZPEČNOST
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Při práci používejte ochranné pomůcky.
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Vzhledem k rozdílym technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné
informace, které mohou mít vliv na úspěšnou aplkaci produktů. Aplikátor musí v případe jakýchkoli nestandardních podmínek přezkoušet, jestli jsou pro daný projekt vhodné a to i vůči
majetkovým právam třetích stran. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam firem zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se
prokáže potvrzením o přeškolení.

FM 41091
EMS 597350
OHS 597351
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