V1930

V1930
OCHRANA FASÁD
přípravek k prevenci biologického napadení fasád
Barevné odstíny: Bezbarvá čirá kapalina.
Použití: OCHRANA FASÁD V1930 je určena k dlouhodobější preventivní ochraně proti
biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) na fasádách a dalších
minerálních plochách v exteriéru, jako jsou omítky, zdivo, beton, kámen, střešní krytiny.
V1930 je určena k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. OCHRANA
FASÁD slouží jako posílená a dlouhodobější prevence u nově očištěných ploch, v synergii na
ČISTIČ FASÁD V1920 nebo naředěný ČISTIČ FASÁD KONCENTRÁT V1923, a jako
přímá prevence před možnou tvorbou řas, mechů, hub, plísní a baktérií u fasád
v problematických lokalitách např. v blízkosti lesa, vodních ploch, mokřin, stinných míst
apod. V1930 neobsahuje chlor a tím nezatěžuje lidský organizmus, nezapáchá a nehrozí
nebezpečí změny odstínu fasády.
Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku. Plochy opatřené OCHRANOU FASÁD nesmí přijít do styku
s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry dětského nábytku
a hraček.
Přednosti výrobku:
 prevence tvorby řas, mechů
 vysoká účinnost - ošetří až 15 m2 z litru
 na fasádní plochy, zdivo, omítky, beton, kámen, střešní krytiny
 bez chlóru - nezapáchá a nebělí (např. barevnou fasádu)
Příprava podkladu: OCHRANA FASÁD se aplikuje:
a) na již očištěnou plochu, po ČISTIČI FASÁD nebo ČISTIČI FASÁD KONCENTRÁT,
jako dlouhodobější prevence
b) na „novou“ plochu, jako přímá prevence
A vždy zde platí, že podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý, soudržný a jeho teplota musí být v
rozmezí +5 až +25 °C.
Nanášení: V1930 je určen k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. V1930 při
aplikaci pění. V1930 před použitím protřepejte a nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo
stříkáním při aplikační teplotě (okolí, podkladu, i samotného V1930) +5 °C až 25 °C.
Aplikaci neprovádějte za deště, silného větru a vysoké teploty. Vydatnost z jednoho litru je
8-15 m2 podle členitosti, hrubosti a savosti podkladu. Doba zasychání je 4-6 hodin, podle
podmínek.
Doporučený aplikační postup:
1. 1x V1920 nebo naředěný V1923, v množství cca 60-120 ml/m2, podle ošetřované plochy
2. ponechat působit (min. 48 hodin, optimálně 72 hodin - maximální likvidace)
3. omytí všech nečistot z plochy tlakovou vodou
4. v případě zbytků řas a mechů, silně znečištěné plochy, postup (body 1-3) opakujte
5. před případným dalším krokem je nutno nechat plochu vyschnout, nejlépe 24 hod.
6. pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany očištěné plochy je vhodné použít
OCHRANU FASÁD V1930 v množství cca 60-120 ml/m2
Ředidlo: neředí se, pro opláchnutí čistá voda
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Vydatnost: 8-15 m2/l, vždy záleží na ošetřovaném povrchu, u hrubých a savých ploch může být
vydatnost jen 8 m2/l.
Vlastnosti nátěrové hmoty:
Hustota
Zasychání (běžné - doporučené podmínky)

0,95-1,05 g/cm3
4-6 hodin

Balení: Dle aktuální nabídky. Zákaz opakovaného použití obalu.
Skladovatelnost: Při +5 až +25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Chránit před
mrazem. Nesmí zmrznout!
Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě
určeném obcí.
Klasifikace výrobku:
Signální slovo: nebezpečí
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou
kvalitu povrchové úpravy.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní
smlouvy.“
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