ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 381

FungiGrund
მიკრობიოციდის წყალხსნარი დაბინძურებული ზედაპირების წინასწარი
დამუშავებისა და დაგრუნტვისათვის.

შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო

პროდუქტის აღწერა
გამოყენების სფეროები

თვისებები

პროდუქტიs ბაზა
შეფუთვა
ფერი
შენახვის პირობები
ტექნიკური პარამეტრები

გამოიყენება წყალმცენარეებით, ობით და სოკოთი დაბინძურების საშიშროების მქონე, ან
დაბინძურებული ზედაპირების გასასუფთავებლად, ფოროვან და შემწოვ ზედაპირებზე,
შიდა და გარე სამუშაოებისათვის, შემდგომი დამუშავების წინ.
წყალში ხსნადი,
მადეზინფიცირებელი,
ღრმად შემწოვი ეფექტით, კათიონის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე,
გააჩნია დიფუზიურობის და შთანთქმა/შეწოვის ეფექტი.
კათიონური სინთეტიკური დისპერსია.
10 ლ.
გამჭვირვალე
შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.
■ სიმკვრივე: დაახლ. 1,02 გ/სმ3

გამოყენება
დატანის მეთოდები

გაზავება
დაფარვის თანმიმდევრობა
ხარჯი
ხელსაწყოები

ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, მასზე არ უნდა იყოს ადჰეზიურობის ხელის
შემშლელი ნივთიერებები.
სხვადასხვა ზედაპირებზე დატანის და ზედაპირების მომზადების ტექნოლოგიებზე
ინფორმაცია იხ. ტექნიკურ ინფორმაცია Nr. 650-ში.
ინტერიერის კედლებზე არსებული მტვერი მოასუფთავეთ სველი მოწმენდის წესით,
ოფიციალური ნორმების შესაბამისად (მაგალითად ბილოგიურად აქტიური და მავნე
ნივთიერებების გამოყენების მეთოდოლოგია).
გარე სამუშაოების შესრულებისას დაბინძურებული ზედაპირი (სოკო, ობი, წყალმცენარეები)
მოიწმინდოს წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით, ნორმების შესაბამისად.
მცენარეული მტვერი და სხვა ნაწილები ზედაპირს მოშორდეს მექანიკური საშუალებებით.
პროდუქტი ყოველთვის გამოიყენეთ განუზავებელი.
პროდუქტი უნდა წაესვას ზედაპირს სრულ გაჟღენთვამდე,“სველი-სველზე“ მეთოდით.
დაახლოებით 150-200 მლ/მ2-ზე, დამოკიდებულია ზედაპირის სტრუქტურასა და
შეწოვადობის ხარისხზე. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.
დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით.
ხელსაწყოები გარეცხეთ წყლით გამოყენებისთანავე.
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ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 381
გამოყენების პირობები

მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში:
ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა მინიმუმ +5 C.

შრობის დრო

20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი
სამუშაოებისათვის მზადაა 12 საათში.
უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის ხანგრძლივობა იზრდება.

ხელსაწყოები

ფუნჯი ან ჯაგრისი

მითითება
თავსებადობა სხვა სამღებრო
მასალებთან

FungiGrund-ი არ გამოიყენება ჰორიზონტალურ, წყლით დატვირთულ ზედაპირებზე.
არ შეურიოთ FungiGrund-ი სხვა პროდუქტებს.

შენიშვნები
უსაფრთხოების ნორმები

უტილიზაცია
აქროლადი ორგანული
შენაერთების ზღვრული
კონცენტრაცია
ევროკავშირის სტანდარტის
შესაბამისად (VOC).
პროდუქტის კოდი
შემადგენლობა
დამატებითი ინფორმაცია
ტექნიკური კონსულტაცია

მოარიდეთ ბავშვებს. გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს,
წარუდგინეთ შეფუთვა ან ეტიკეტი, რადგანაც პროდუქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს კუჭნაწლავის ფლორის დარღვევა. არ დაუშვათ ნარჩენების კანალიზაციაში, წყალში ან ნიადაგში
მოხვედრა. დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით ან სამღებრო გორგოლაჭით. საშლიფი სამუშაოების
წარმოების დროს გამოიყენეთ P2 ტიპის მტვრის ფილტრი. დატანის და შრობის პროცესი
უნდა მიმდინარეობდეს კარგად ვენტილირებად გარემოში. არ შეჭამოთ, არ დალიოთ და არ
მოწიოთ გამოყენების დროს. თვალში ან კანზე მოხვედრის შემთხვევაში კარგად დაიბანეთ
წყლით. ხელსაწყოები და ჭურჭელი გარეცხეთ წყლით და საპნით გამოყენებისთანავე.
მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. შეფუთვა პროდუქტის
ნარჩენით ჩააბარეთ ძველი ლაქების ჩამბარებელ პუნქტში.
პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/h): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 15 გ/ლ
აქროლებად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).

M-GF01F
პოლიაკრილის ფისი, წყალი, დანამატები, კონსერვანტები, ბიოციდური ნივთიერებები.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი.
მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა
პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ.
იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში,
კონსულტაციისათვის მიმართეთ Caparol-ის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის
შეძენა. კომპანია Caparol-ი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ
შემთხვევასთან დაკავშირებით.

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