Airlite Anti-Mould Karta techniczna
Roztwór antyformowy na bazie
substancji czynnej izotyliii i soli
amonowych

Anti-Mould

Preparat przeciwko pleśni, glonom i mchu

Użyj przez 12 miesięcy

Max. rozcieńczenie 50%

10-12 m2/ kg

Nakładanie pędzlem

Anti-Mould jest roztworem oczyszczającym opartym na aktywnych składnikach
izotrygolina i soli amonowych, które mogą szybko i ostatecznie wyeliminować
obecność grzybów, pleśni, glonów i mchu ze ścian i ze wszystkich powierzchni
potencjalnie zanieczyszczonych mikroorganizmami lub wyższymi roślinami.
Anty-Mould może być stosowany na podporze, takich jak:
- beton,
- fugi,
- płyty gipsowokartonowe,
- tynki.

- ściany wewnętrzne i zewnętrzne,
- podłogi,
- połączenia płytek,
- środowiska o wysokiej zawartości wilgoci zanieczyszczone czynnikami biogennymi.

Aplikacja

1 Używaj produktu w miarę jego używania lub rozcieńczaj go wodą do max 50%
nałożyć produkt szczotką na zanieczyszczoną powierzchnię
2 Pozostawić do reakcji (przez 24 lub 48 godzin), aż formy zmienią kolor;
zazwyczaj mają tendencję do odbarwienia i tworzą pajęczynę.
3 Szczotkuj całą powierzchnię plastikową szczotką i kurzem suchą szmatką. 4
Dokładnie oczyścić środowisko, aby uniknąć zanieczyszczenia usuniętych
zarodników.

Przechowywanie

Anty-Mould muszą być przechowywane w oryginalnych pojemnikach, szczelnie
zamknięte, w temperaturze między + 5 ° C i + 40 ° C. W tych warunkach produkt
jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy.

Pakowanie

Anti-Mould jest dostępny w opakowaniach 1lt.

GWARANCJA OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma AM Technology Ltd stosowała surowe normy jakościowe zarówno przy produkcji naszych wyrobów, jak i przy opisie wyrobów oraz ich użytkowaniu. Wysoka
jakość produkt jest objęty gwarancją, według naszego uznania jesteśmy gotowi wymienić lub zwrócić cenę wadliwego produktu. Zadowalające rezultaty nie zależą tylko
od produktu, ale od wiele innych faktów, na które nie mamy wpływu. Dlatego, z wyjątkiem wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku wadliwego produktu, AM
Technology Ltd NIE DAJE ŻADNYCH INNE GWARANCJE, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancja KWALIFIKOWALNOŚCI CELU LUB RYNKU, w odniesieniu do
rzeczywistych PRODUKTÓW, technologii AM nie przyjmuje żadnych innych obowiązków. Ewentualne niezadowolenie z produktu należy zgłosić pisemnie w ciągu
jednego (1) roku od daty dostawy. Żadne roszczenia nie będą być rozpatrywane poza określonym przedziałem czasowym lub roszczeniami, które nie zostały
sporządzone na piśmie. Klient musi określić przydatność produktu do celu jego użycia i zaakceptować wszystkie możliwe ryzyka i obowiązki. Każda zatwierdzona
zmiana na wydrukowanych instrukcjach użytkowania naszego produktu musi być opatrzona podpisem Dyrektora Technicznego AM Technology Ltd. Wszystkie powyższe zalecenia i informacje oparte są na aktualnej wiedzy i doświadczeniu AM Technology Ltd. Niemniej jednak AM Technology Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za przekazywanie takich informacji i zaleceń, w szczególności dotyczących praw własności intelektualnej osób trzecich ochrona patentowa.
W szczególności AM Technology Ltd nie uznaje żadnych warunków ani gwarancji, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CEL
LUB RYNKOWOŚĆ. AM Technology Ltd NIE PONOSI ODPO-WIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (w tym utrata zysk) dowolnego
rodzaju. AM Technology Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zależności od postępu technicznego lub dalszego rozwoju. Klient jest odpowiedzialny i
zobowiązany do sprawowania i sprawdzania ewentualnych przychodzących towarów. Właściwości produktu lub produktów opisanych powyżej należy zweryfikować za
pomocą testów i musi być zastosowany przez wykwalifikowaną osobę. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i kontrolę takich testów. Nazwy
handlowe używane przez inne firmy to ani zaleceń, ani aprobaty jakiegokolwiek produktu i nie oznacza, że inne podobne produkty nie mogą być używane.
© 2018 AM Technology Ltd. 1 Mark Square, EC2A 4EG London
Wszystkie podane powyżej informacje techniczne są orientacyjne i oparte na naszych doświadczeniach. Daty i zasady zawarte w karcie technicznej można w każdej
chwili zmienić, w przypadku ulepszeń w technologii pro-dukcji. Zastosowanie produktu poza naszą kontrolą jest wyłączną odpowiedzialnością klienta. Techniczny
pomoc AM Technology Ltd jest dostępna w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowych informacji.
N.B. Obraz służy wyłącznie do celów poglądowych i nie jest prawnie wiążący.
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