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Capatox
ბიოციდის წყალხსნარი, სოკოვანი და წყალმცენარეებით 
დაბინძურებული ზედაპირების წინასწარი დამუშავებისთვის.

გამოყენების სფეროები გამოიყენება გარე და შიდა სამუშაოებისათვის, ზედაპირზე არსებული სოკოვანი 
დაბინძურების და წყალმცენარეების წინააღმდეგ, მომდევნო ფენის დატანამდე. 
გამოსაყენებლად მზა.

შეფუთვა 1 ლ, 5 ლ, 10 ლ.

შენახვის პირობები         შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.

ტექნიკური პარამეტრები         სიმკვრივე: დაახლ. 1,02 გ/სმ3

გამოყენება
დატანის მეთოდები ინტერიერის კედელზე არსებული სოკოვანი დაბინძურების კვალი გასუფთავდეს 

სველი მოწმენდის მეთოდით, ოფიციალური ნორმების შესაბამისად (მაგალითად 
ბიოლოგიურად აქტიური  და საშიში ნივთიერებების გამოყენების წესი).
გარე სამუშაოების დროს სოკო, ობი და წყალმცენარეები ზედაპირს მოშორდეს 
წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით, ნორმების შესაბამისად. ზედაპირი 
დამუშავდეს  Capatox-ით და კარგად გაშრეს.

ხარჯი დაახლოებით 50-150 მლ/მ2-ზე, დამოკიდებულია ზედაპირის სტრუქტურასა და 
შეწოვადობის ხარისხზე. Capatox-ი ყოველთვის გამოიყენეთ განუზავებელი.

ხელსაწყოები        დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით.  
ხელსაწყოები გარეცხეთ წყლით გამოყენებისთანავე.

შენიშვნები
უსაფრთხოების ნორმები შეიცავს ალკილ-დიმეთილ-ბენზილამონიუმ ქლორიდს. ბიოციდები გამოიყენეთ 

სიფრთხილის დაცვით. ყურადღებით გაეცანით პროდუქტის ეტიკეტზე დაბეჭდილ 
ინფორმაციას. მოარიდეთ ბავშვებს. მოერიდეთ პროდუქტის თვალში ან კანზე 
მოხვედრას. თვალში მოხვედრისას მოიბანეთ წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ 
ექიმს.კანზე მოხვედრისას მოიბანეთ წყლით და საპნით. გადაყლაპვის შემთხვევაში 
დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

უტილიზაცია        მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი 
თხევადი მასა შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას როგორც საღებავის ან ლაქის 
დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც  სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნაგავი.

პროდუქტის კოდი         GD30

შემადგენლობა         წყალი, დანამატები, ალკილ-დიმეტილ-ბენზილ-ამონიუმქლორიდი.
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ინფორმაცია ეკოლოგიაზე

         

იმისათვის, რომ ზედაპირზე, რომელიც გასუფთავების შემდეგ დამუშავდა Capatox-
ით, არ წარმოიქმნას ნარეცხი წყლები, მშენებლობის ნორმების თანახმად ზედაპირი 
არ უნდა მოირეცხოს. იმ შემთხვევაში, თუ ინსტრუმენტების რეცხვის შედეგად 
წარმოიქმნა Capatox-ის შემცველი ნარეცხი წყალი, უნდა მოხდეს მისი გადინება 
ბიოლოგიური წმენდის დანადგარში, სადაც ხდება ტოქსინების ქიმიური და 
ბიოლოგიური დაშლა-განეიტრალება. არ დაუშვათ Capatox-ის მოხვედრა 
კანალიზაციაში, გამდინარე და გრუნტის წყლებში. ნივთიერება საფრთხეს უქმნის 
ცივსისხლიანებს (თევზები). საფასადე სამუშაოების დროს, ზედაპირთან ახლოს 
მდებარე მცენარეები და ყვავილები, ასევე კედელს მიბჯენილი მიწა, უნდა იქნას 
სათანადოთ დაცული - სასურველია რაიმეთი დაიფაროს. მცენარეები ზიანდება იმ 
შემთხვევაში, თუ მათზე მოხვდა ხსნარის შხეფები. Capatox-ის მცირე რაოდენობით 
მიწაზე მოხვედრისას, იგი რჩება მიწისზედა ფენაში, რაც განპირობებულია მასში 
შემავალი ტენსიდებით, ხდება უმოქმედო და იშლება ბიოლოგიურად. ამიტომ მიწასა 
და გრუნტის წყლებზე მისი ხანგრძლივი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.

ინფორმაცია შრომის დაცვის
ღონისძიებების შესახებ

Capatox-ი არის სპეციალური ანტისეპტიკური მწმენდავი საშუალება შიდა და გარე 
ზედაპირებისათვის. პროდუქტი შეიცავს კათიონურ ტენსიდებს (ალკილ-დიმეთილ- 
ბენზილ ამონიუმქლორიდი). გამოიყენება, როგორც კათიონური საპონი ზედაპირების 
დეზინფექციისათვის, ისეთ ადგილებში, როგორიცაა: საკვების, რძის და/ან ხორცის 
პროდუქტების საწარმოები, ლუდსახარშები, ასევე საავადმყოფოები, პატარა საცურაო 
აუზები და სათბურები. პარფიუმერიაში ზემოთ ხსენებულ ნივთიერებას შეიცავს 
დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები. ფარმაცევტიკაში შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას თვალის წვეთების და საინექციო ხსნარების კონსერვაციისთვის. არის კანის 
სადეზინფექციო ხსნარების, ჭრილობის დასამუშავებელი სითხის და ა.შ. ერთ-ერთ 
კომპონენტი. ასევე შედის იმ სარეცხი საშუალებების შემადგენლობაში, რომლებიც 
გამოიყენება სხვადასხვა სამედიცინო და სანიტარულ დაწესებულებებში. Capatox-ში 
შემავალი ნივთიერების ფართოდ გამოიყენება კვების სამრეწველო საწარმოებში, 
სამედიცინო და ჰიგიენის სფეროებში გვიჩვენებს, რომ Capatox-ის დატანა 
შესაძლებელია შენობის როგორც გარე, ისე შიდა ზედაპირებზე, ჯანმრთელობის 
დაზიანების ყოველგვარი რისკის გარეშე.

ტექნიკური კონსულტაცია        მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული 
იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების 
შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ 
ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან 
ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით 
გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით

შპს კაპაროლ ჯორჯია
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8 
0198 თბილისი საქართველო 
office@caparol.ge
www.caparol.ge




