Technický list č. 07-007
SMP FORTE

Kat. č.: 66601-001

SMP FORTE je přípravek na ničení řas a plísní
na fasádách.

CHARAKTERISTIKA
Použití

Slouží pro sanaci kontaminovaných povrchů, omítkovin a barev v exteriéru a také jako
preventivní ochrana před provedením nátěrů a oprav.

Vlastnosti

Penetrace hluboko do podkladu savých podkladů.

Vzhled

transparentní nažloutlá kapalina

TECHNICKÁ DATA
Kritérium

Norma/Předpis pro zkoušku

Hodnota/Jednotka

hustota

1,0 - 1,01 g/cm3

pH

5,5 - 6,5

rozpustnost

rozpustný ve vodě

stabilita

stabilní v roztoku o pH 4 -10
do +60 °C

Poznámky

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich výrobcích se
mohou uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím není dotčena.

PODKLAD
Požadavky

Podklad musí být pevný, soudržný. Může být vlhký, ale nesmí být mokrý.

Příprava podkladu

V případě vysokého napadení (souvislý porost) se mechanicky, nebo za použití
vysokotlakého zařízení s čistícím roztokem odstraní nečistoty a porost mikroorganismů.

ZPRACOVÁNÍ

Příprava materiálu

Přípravek SMP FORTE se před použitím promísí v obalu nebo nádobě přiměřeného
objemu. Roztok SMP FORTE připravíme vmícháním 10 až 20 hmotnostních dílů do 90
až 80 hmotnostních dílů pitné vody. Účinnost přípravku závisí od koncentrace a stavu
povrchu.

Spotřeba

(kg/m2) 2 nátěry: 0,01 až 0,02

Vydatnost

70 m2/kg

Aplikace

Podklad několikrát natřeme štětcem nebo plstěným válečkem 10% až 20% roztokem
SMP FORTE (bez přestávek, za mokra, minimálně 2x), aby aktivní složky pronikly do
plísní hluboko v podkladu. Po 7 až 10 dnech se z povrchu odstraní uhynulé zbytky
mikroorganismů tlakovou vodou.

Čištění nářadí

Ihned po použití vyčistěte vodou.

Pokyny, doporučení, speciality,
ostatní

Pro zajištění dlouhodobého efektu je potřeba sanovaný povrch následně ošetřit
povrchovou úpravou (např. egalizačním nátěrem GAMADEKOR® SA, resp.
GAMADEKOR® SIL) s obsahem biocidů proti řasám, houbám a plísním.
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Klimatické podmínky při aplikaci Práce se nedoporučuje provádět před deštěm a za deště. Ošetřený povrch musí být
minimálně 24 hodin chráněn před deštěm.

DODÁVKA
Balení

láhev 1 l

SKLADOVÁNÍ
Skladování

Výrobek se musí skladovat v původních obalech chráněných před vlhkostí, přímým
osluněním, v teplotách kolem +20 °C. Za uvedených podmínek je skladovatelnost 12
měsíců ode dne výroby. Datum výroby je vyznačeno na obale.

Doba skladování

12 měsíců

Ekologie

Zbytky nevylévejte do kanalizace ani vodoteče! Likvidujte dle pokynů v bezpečnostním
listu.

ZNAČENÍ
Výrobková skupina

sanační přípravek

Složení

biocidní prostředky (ochrana proti plísním, houbám, řasám)

Bezpečnost

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P273 Zabraňte uvolnění do
životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P501
Odstraňte obal v souladu s místními předpisy. Komponenty určující nebezpečí: 2oktyltetrahydroisothiazol-3-on Účinná látka: 2,7 g/100 g Kvartérní amoniové sloučeniny,
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy Doplňující informace: Maximální obsah VOC = 57
g/l

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v
příslušném technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných
prodejců a na adrese www.stomix.cz.
Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich
aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich
nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi,
prosím, zkontaktujte.
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