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Charakteristika a
použití

BALCLEAN SANAL je čistící roztok. Používá se k čištění fasádních omítek a barev akrylátových
nebo silikonových, vápenocementových omítek, prvků ze stavebních cementových směsí, kamene
a pískovce od plísní, hub, lišejníků a řas. Je součástí fotoaktivních systémů BALCLEAN FACADE
a BALCLEAN STONE.

Oblast použití

Podklad:
Prostředí:

Odstíny

fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze
stavebních cementových směsí, kámen a pískovec
exteriér

Nažloutlá kapalina, páchnoucí po chloru.
Objemová hmotnost g/cm3
pH

Parametry
nátěrové hmoty

1,05
11-13

Vydatnost

V závislosti na savosti podkladu – orientačně 13 m2/kg

Ředění

Výrobek se neředí. Je připraven k použití.

Příklad nátěrového
postupu

Součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.

Způsob aplikace

Štětka, váleček, stříkání.

Manipulace

Nebezpečné látky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 12%
Standardní věty o nebezpečnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen
hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
Toxikologické informační středisko +420 224 919 293.
UFI: C8FS-618V-W00X-40FW

.
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NEBEZPEČÍ
Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte
v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a
odpadů

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování.
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj.
musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.
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