ATRIATHERMIKA IGIEN
ENIZANTE

Solução de higienização de cura e anti mofo para paredes
ATRIATHERMIKA higienização é uma solução concentrada à base de compostos químicos
nitrogenados quaternário e livre de compostos fenol mercúricos. A sua composição específica
e
efetivamente cura superfícies das paredes externas e internas contaminados por fungos, algas,
líquenes.
Biodegradável, de fácil aplicação, tipo de conformidade não poluente com as mais recentes
normas da CEE para a classificação de substâncias q
químicas.
Diluído em água.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Em superfícies de qualquer tipo, muros novos ou já pintados, exteriores e interiores, de
hospitais, escolas, quartéis, fábricas de lacticínios, massas, bares e locais públicos em que é
necessário um forte anti-mofo
mofo e algas.
ATRIATHERMIKA higienização pode ser adicionada na fase de tintas de água de diluição e de
têmpera para transmitir-lhes
lhes ação anti
anti-mofo prolongada no tempo.

DADOS TÉCNICOS
Aspeto
Cor no frasco
Densidade Kg/Lt
Viscosidade fornecimento de 25°C
Resíduo sólidos em volume %
Rendimento teórico
Diluição
Método de aplicação
Repintura Mínimo / Máximo
Ponto de inflamação
Estabilidade
stabilidade de armazenamento
Embalagens
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Líquido claro
Amarelo pálido
1 ± 0,05
12-15 seg. Ford 4%
12 ± 2%
0,1 -0,2
0,2 m/l, dependendo do grau de absorção.
água
Trincha, rolo, escova ou spray
Não aplicável
Não-inflamável
12 meses
0,750lt, 5lt
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APLICAÇÃO
Preparação de superfícies de parede
Cura anti mofo para superfícies internas e externas: aplicar ATRIATHERMIKA higienização com
trincha, rolo, escova ou um spray sobre as áreas infetadas; deixar atuar durante 8 a 12 horas;
escovar bem.
Se o mofo se formou em profundidade, reaplicar uma segunda demão como descrito no ponto
anterior.
Para pintar estas superfícies, estas devem ser tratadas com produtos específicos
ATRIATHERMIKA pintura para interior.

RECOMENDADO
Apenas para superfícies de paredes e superfícies de concreto

NÃO RECOMENDADO
Para superfícies de madeira e aglomerados vários

ACABAMENTOS RECOMENDADO
Hidro pintura interna e externa, revestimentos plásticos, respirável, etc.

INFORMAÇÃO E SEGURANÇA
O produto não é inflamável.
Para eliminar os salpicos na pele lavar imediatamente com água e sabão. Atenção aos olhos.
Manter fora do alcance das crianças.
Para mais informações, consulte a folha de dados de segurança atualizado.

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica e de segurança é baseada em função da nossa experiência e conhecimentos
actuais. A NACIONALREV não se pode responsabilizar directa e indirectamente pelo uso incorrecto dos seus produtos bem como
pelas superfícies onde os seus produtos são aplicados em obra, em que não temos qualquer participação. Os valores especificados
podem sofrer certas variações.

