
  TECHNICKÝ LIST                                                                               

 ACTIN R1  
Charakteristika výrobku Vysoko efektívny likvidátor plesní s okamžitým účinkom.

Použitie výrobku Unikátny oxidačný prostriedok s obsahom striebra na úplné a viditeľne efektívne odstránenie 
plesní. Určený najmä na plesňou napadnuté steny a stropy pred aplikáciou ďalších povrchových 
úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky, 
chrómové a nerezové časti stien.
Pre exteriér aj interiér.

Vlastnosti výrobku ACTIN R1 má tieto vlastnosti:
– bezfarebná kvapalina, 
– účinne zabíja široké spektrum plesní, rias a machov, 
– preventívne zabraňuje klíčeniu a rastu nových spór plesní,
– má dezinfekčný, čistiaci aj bieliaci účinok.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba Transparentný.

Zloženie Chlórnan sodný, chlorid strieborný, prísady, voda.

Technický údaj Hodnota

Objemová hmotnosť cca 1000 kg/m3

Účinnosť voči plesniam vyhovuje norme EN 13697

pH cca 6,6

 SPRACOVANIE

Podmienky spracovania Nedoporučuje sa pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 0C ani nad +30 0C.

Príprava materiálu Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte. 

Nanášanie materiálu Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, 
steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, je odporúčané 
výrobok predom vyskúšať na malej ploche.
Neriedený výrobok aplikujte striekaním zo vzdialenosti 20 - 30 cm alebo natieraním priamo
na miesta napadnuté plesňou a nechajte pôsobiť.  V prípade aplikácie ďalšej povrchovej úpravy sa 
odporúča povrch po cca 15-tich minútach opláchnuť vodou. V prípade použitia v uzavretých 
priestoroch dôkladne vyvetrajte.

Čistenie náradia Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

 BALENIE, SPOTREBA, SKLADOVANIE

Balenie Plastový obal 5 kg a rozprašovač 0,5 kg.

Spotreba 0,1-0,15 kg/m2 (spotreba v jednej vrstve). 

Spotreba sa môže meniť v závislosti od štruktúry a charakteru podkladu.

Skladovanie Skladovať pri teplotách +5 0C až +25 0C. 
Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom.
Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 
12 mesiacov od dátumu výroby.

 BEZPEČNOSŤ, EKOLÓGIA, LIKVIDÁCIA

Informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii 
a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. V Porúbke, 01.02.2017. Zmeny vyhradené.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah 
ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Bližšie informácie žiadajte:

 POLYTEX, spol. s r.o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, Tel./Fax:+421 41 553 26 74, E-mail: polytex@polytex.sk, www.polytex.sk


