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Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii anti-sare şi anti-mucegai pe bază de săruri de
amoniu

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcţionale
• Tratamente anti-mucegai ecologice

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
Soluţie pe bază de săruri cuaternare de amoniu şi de substanţe active specifice pentru
eliminarea agenţilor biodeteriogeni: mucegai, ciuperci, muşchi, alge, licheni, bacterii etc., din
zidărie, care respectă pe deplin protocoalele ecologice, mai ales în ceea ce priveşte lucrările în
domeniul bioconstrucţiilor şi restaurarea monumentelor şi a clădirilor istorice. Calitatea si
eficienţa acestui produs sunt garantate de peste 150.000.000 de metri pătraţi curăţaţi şi
recuperaţi şi 30 de ani de tradiţie în domeniu.

Caracteristici generale
Nu conţine acizi, sulfaţi, derivaţi din clor, diluanţi, şi alte substanţe otrăvitoare sau dăunătoare
vegetaţiei din jur. Gradul de biodegradabilitate este de 95% în decurs de aproximativ 4
săptămâni, şi totală după cele 4 săptămâni.

Produsul nu creează depuneri şi este lipsit de efecte dăunătoare şi/sau nocive asupra
compoziţiei zidurilor, învelişurilor şi a vegetaţiei din jur. Acţiunea produsului CONSILEX
ANTIMUFFA REMOVER se constatează gradual şi devine tot mai evidentă cu timpul.

Domenii de utilizare Culori disponibile
Eliminarea mucegaiului şi a agenţilor biodeteriogeni în
general, de pe ziduri, beton, tencuieli etc.

• Transparent

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
1.0 kg/dm³

Material eco-compatibil 100%

Neinflamabil Rezistent la razele UV

Utilizaţi produsul cu ochelari de protecţie  

Specificaţii tehnice
Material netoxic

 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Gips carton
• Gips
• Lemn
• Fibrociment
• Cărămizi
• Tuf
• Ziduri mixte
• Ziduri din cărămidă cu goluri
• Ziduri din piatră

CSX.0002
CONSILEX
ANTIMUFFA
REMOVER
Soluţie algicidă, antimucegai,
antibacterială, ecologică si
biodegradabilă

Cod vamal
2923 9000
 

Consum
0.2 l /m²
 

Ambalaje
- Sticlă 1 l
- Canistră 5 l
- Canistră 25 l
 

Aplicare
- Pulverizator airless la presiune
redusă
- Panou
- Stropire
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Aplicare
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER este gata de folosit, cu o aplicare uşoară şi rapidă; de
fapt este suficient să pulverizaţi produsul pe suprafeţe. În termen de 2-3 săptămâni acesta va
lucra singur la eliminarea fizică a agenţilor biotederiogeni, fără a mai fi necesar să realizaţi
altfel de proceduri anevoioase. În cazul în care, după aplicarea corectă din punct de vedere al
cantităţii şi al modului de aplicare, încă mai rămân agenţi biodeteriogeni, repetaţi operaţiunea
până la eliminarea lor completă.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.

Nu amestecaţi cu produse pe bază de clor şi nu aplicaţi produse pe bază de clor înainte sau
după folosirea CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER.

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
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