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Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonów i 
grzybów

	� odporny na warunki atmosferyczne
	� paroprzepuszczalny
	� niepalny

Produkt Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg - do stosowania na ścianach zewnętrznychbudynków.

Skład Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu.

Właściwości Produkt odporny na działania czynników atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, wysoce paroprze-
puszczalny, niepalny.

Przeznaczenie Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania rozwoju i niszczenia alg, środek powoduje również ich silne 
odbarwienie.

Dane techniczne Gęstość: ok. 1 kg/dm³

  Baumit FungoFluid

Zużycie ok. 0,1 - 0,4 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu

Kolor bezbarwny

Opakowanie Pojemnik plastikowy 10 l

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na 
stronie www.baumit.pl

Obróbka Aby uniemożliwić przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów należy zagruntować zaatakowane ściany roztworem. Po 
krótkim czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem 
wody, itp.) Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 razy. W ciągu następnych 24 
godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem.

Wskazówki W celu zapewnienia optymalnego działania roztworu nie należy łączyć go z innymi środkami renowacyjnymi.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze 
doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy 
kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. 
Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub 
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie 
Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć 
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.


