
Karta techniczna

X-ANTI

OTTO
Aerozol antypleśniowy

Właściwości: - Niezawodnie i trwale usuwa pleśń, grzyby, glony i mech
- Nie uszkadza glazury, farb, lakierów, muru, tworzyw sztucznych i tapet
- Działa dezynfekująco i usuwa zapachy

Obszary zastosowań: - Do wstępnej obróbki podłoża w przypadku modernizacji spoin pokrytych pleśnią
- Specjalny aerozol zapobiegający rozprzestrzenianiu się pleśni, grzybów, glonów i mchu
- Do stosowania na spoinach glazury, elastycznych spoinach i ścianach w pomieszczeniu

mieszkalnym, kuchni, łazience, piwnicy oraz jako środek ochronny do murów, tarasów i elewacji

Normy i badania: - Aerozol antypleśniowy OTTO zgłoszony jest tylko zgodnie z niemiecką i austriacką ustawą o
biocydach (rodzaj produktu 2, nr rejestrowy Federalnego Urzędu ds. Ochrony Pracy i Medycyny
Pracy (BAuA): N - 12215)

- Bezpiecznie stosować aerozol antypleśniowy OTTO. Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i
informację o produkcie.

Dane techniczne: Stabilność składowania przy 23 °C / 50 % WWP w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 24 miesięcy

Wskazówki dotyczące
zastosowania:

Aerozolem antypleśniowym spryskać istniejące ognisko pleśni z odległości ok. 5 - 10 cm. Nie usuwać
wcześniej pleśni. Działanie widoczne jest już po kilku minutach. W przypadku dużej ilości pleśni
powtórzyć proces spryskiwania po 10 minutach. Spoiny elastyczne i płytki ceramiczne spłukać po ok. 10
min dużą ilością wody. Zawartość butelki z rozpylaczem wystarcza na ok. 8 m² (butelka 250 ml) bądź na
ok. 16 m² (butelka 500 ml).
Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany
jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.
Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.

Forma dostawy: Rodzaj opakowania dostępny z magazynu proszę zaczerpnąć z aktualnego zbiorczego katalogu
wyrobów budowlanych.

Opakowanie Opakowanie jednostkoweSztuk na palecie
20 l kanister z tworzywa sztucznego 1 24
250 ml butelka z tworzywa sztucznego z rozpylaczem12 1380
500 ml butelka z tworzywa sztucznego z rozpylaczem12 768

Kolory: kF

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa:

Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu WE.

Utylizacja: Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu WE.
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Odpowiedzialność za
wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i
doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie
zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w
niniejszym druku i oświadczenia firmy Otto-Chemie związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia
gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego
oświadczenia firmy Otto-Chemie na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i
ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają
przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do
dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w
przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z
zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega
obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest
użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne,
wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych
Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej
odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej
http://www.otto-chemie.de
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