Technologický návod č. 07-007
SMP FORTE

Kat. č.: 645000

SMP FORTE je prostriedok na likvidáciu rias a
plesní na fasádach.

CHARAKTERISTIKA
Použitie

Slúži pre sanáciu kontaminovaných povrchov, omietkovín a farieb v exteriéri a tiež ako
preventívna ochrana pred vykonaním náterov a opráv.

Vlastnosti

Penetrácia hlboko do podkladu savých podkladov.

Vzhľad

transparentná nažltlá kvapalina

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kritérium

Norma / Predpis pre skúšku

Hodnota / Jednotka

Hustota

1,0 - 1,01 g/cm3

pH

5,5 - 6,5

Rozpustnosť

rozpustný vo vode

Stabilita

stabilný v roztoku s pH 4 -10
do +60 °C

Poznámky

Údaje charakteristických parametrov sú hodnotami priemernými. Vzhľadom k použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch
sa môžu uvádzané hodnoty v jednotlivých dodávkach zanedbateľne líšiť. Vhodnosť a spoľahlivosť výrobku tým nie je
dotknutá.

PODKLAD
Požiadavky

Podklad musí byť pevný, súdržný. Môže byť vlhký, ale nesmie byť mokrý.

Príprava hmoty

V prípade vysokého napadnutia (súvislý porast) sa mechanicky, alebo za použitia
vysokotlakového zariadenia s čistiacim roztokom odstráni nečistoty a porast
mikroorganizmov.

Klimatické podmienky pri
nanášaní

Práce v exteriéri sa neodporúča realizovať pred a počas dažďa. Ošetrený povrch musí
byť minimálne 24 hodín chránení pred dažďom.

Príprava materiálu

Prípravok SMP FORTE sa pred použitím premieša v obale alebo nádobe primeraného
objemu. Roztok SMP FORTE pripravíme vmiešaním 10 až 20 hmotnostných dielov do
90 až 80 hmotnostných dielov pitnej vody. Účinnosť prípravku závisí od koncentrácie a
stavu povrchu.

Spotreba

(kg/m2): 0,01 až 0,02 (2 nátery)

Výdatnosť

70 m2/kg

Aplikácia

Podklad niekoľko krát natrieme 10 % až 20 % roztokom SMP FORTE (bez prestávok, za
mokra, minimálne 2x), aby aktívne zložky prenikli do plesní hlboko v podklade. Po 7 až
10 dňoch sa z povrchu odstránia uhynuté zvyšky mikroorganizmov tlakovou vodou.

Čistenie náradia

Ihneď po použití očistite vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciality, Pre zaistenie dlhodobého efektu je potreba sanovaný povrch následne ošetriť
ostatné
povrchovou úpravou (napr. egalizačným náterom GAMADEKOR® SA, resp.
GAMADEKOR® SIL) s obsahom biocídov proti riasam, hubám a plesniam.
....................................................................................................... www.stomix.sk .......................................................................................................
STOMIX Slovensko, s. r. o., Regionálne distribučné centrum Košice, Južná trieda 78, 040 01 Košice, tel.: +421 902 909 303
e-mail: stomix@stomix.sk, Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro, vložka č. 5309/S
1/2

Kat. č.: 645000 / 27.05.2016

SPRACOVANIE

DODÁVKA
Balenie

fľaša 1l

SKLADOVANIE
Skladovanie

Výrobok sa musí skladovať v pôvodných obaloch chránených pred vlhkosťou, priamym
oslnením pri teplote minimálne +20 °C. Za uvedených podmienok je skladovateľnosť 12
mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale.

Doba skladovania

12 mesiacov od dňa výroby

Ekológia

Zvyšky nevylievajte do kanalizáciu ani vodovodu! Likvidujte podľa pokynov v
bezpečnostnom liste.

ZNAČENIE
Výrobková skupina

sanačný prípravok

Zloženie

biocídne prostriedky vo forme kapsúl (ochrana proti plesniam, hubám, riasam)

Bezpečnost

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne
podráždenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. P273 Zabráňte uvoľneniu
do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné
okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte
lekársku starostlivosť. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria
vyrážky: vyhľadajte lekársku starostlivosť. P501 Odstráňte obal s súlade s miestnymi
predpismi. Komponenty určujúce nebezpečenstvo: 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on
Účinná látka: 2,7 g/100 g Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chloridy. Doplňujúce informácie: Maximálny obsah VOC = 57 g/l.

ZVLÁŠTNE POKYNY
Pre objednanie, dopravu, manipuláciu a skladovanie platia Všeobecné predajné podmienky. Použitie výrobku je popísané v
príslušnom technologickom liste. Rešpektujte pokyny v karte bezpecnostných údajov. Predpis je k dispozícii u autorizovaných
predajcov a na adrese www.stomix.sk.
Uvedené údaje sú zostavené podľa súčasného stavu techniky. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich aplikačných
skúseností a výsledkov testov hmôt. Nemôžu však zohľadniť miestne podmienky pri ich aplikácii, preto z nich nie je možné
vyvodiť právnu záväznosť. V prípade pochybností alebo potreby riešenia špecifických technických problémov sa s nami
prosím skontaktujte.
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