Техническо описание
ТС – ОРГ – 0266
Архитектурни

"Леко" Суха смес против комари

Тавани
Интериор

ЛЕКО Суха смес против комари е прахообразен биоцид, който след разтваряне във вода и
нанасяне върху повърхността за боядисване проявява своето инсектицидно действие.
Продуктът е предназначен за третиране на тавани в жилищни сгради, здравни и лечебни
заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни,
за защита на помещенията от летящи насекоми (мухи, комари).

Практически свойства

Технически показатели

• Нанесената върху повърхността работна смес създава
микропоресто покритие, което осигурява “дишане” на
основата;
• Работната смес притежава добро сцепление с
обработваните повърхности;
• Продуктът проявява своето инсектицидно действие в
период до три години от датата на нанасянето върху
боядисваната повърхност.
• Готовият за употреба, хомогенизиран продукт може да се
използва до 15 дни.

Външен вид / цвят (на закупения
продукт)
Външен вид / цвят на работната смес
(след разтваряне във вода)

Фин бял прах
Бяла, хомогенна, течлива маса

Съдържание на летливи органични
вещества (VOC) на готовия за
употреба продукт, g/l, max

30

Вискозитет по Брукфийлд на готовия
за употреба продукт, mPa.s, min

2500

Плътност на готовия за употреба
продукт, kg/L

1,43±0,02

Блясък при 85° на готовия за употреба
продукт, max
Покривност (за един слой)

10
1L работен разтвор/ 8 - 11 m² за
един слой, като за пълно
покриване се препоръчват
2-3 слоя.

Изсъхване на допир

Цветове

15 минути

Продуктът се произвежда в бял цвят.
Нанасяне на втори слой
Пълно изсъхване

Нанасяне на следващ слой: 3-4 h
(след пълно изсъхване на
първия слой).
3-4 h след последния нанесен
слой

Подходящи основи

Неподходящи основи

Варо-пясъчни основи

Стари покрития от алкидни и други лакови бои

Бетонни и други минерални основи
Гипсо-картонени плоскости
Здрави покрития от латексни бои

Нови повърхности

Подготовка на основата
Боядисвани/лакирани повърхности

Повърхността трябва да е изчистена от прах и замърсявания.
Грундира се с Casa Bella Грунд за стени или Леко Нано грунд.

• Премахват се старите покрития от постни и варови бои до здрава
основа, а повърхностите се измиват или почистват;
• Здрави покрития от латексни бои не се грундират.

Нанасяне

Препоръка

Прахообразният продукт трябва да се
разтвори преди употреба с вода в
съотношение 1:1. След това се разбърква с
бъркалка за електрически винтоверт или
бормашина до пълно хомогенизиране.

Средства за нанасяне

Четка

Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на
нанасяне

Начин на
работа

Да не се нанася при температури под 5°С и
при силна слънчева светлина.

Използвайте валяк с дължина на микрофибърните
влакна 15-18mm.

Валяк

След 15 - 20 минути от приготвянето й, работната смес може да бъде нанесена. При съхранение в добре затворен съд,
работната смес може да се използва до 15 дни от приготвянето.

Нови повърхности
Продукт

Етап

Препоръчителни системи
Боядисвани/лакирани повърхности
Слоеве
Продукт
Слоеве

Грундиране

Casa Bella Грунд за стени
или Леко Нано грунд

I

Не се грундира

-

Междинен
слой

"Леко" Суха смес против
комари

I

"Леко" Суха смес против комари

I

Финишен слой

"Леко" Суха смес против
комари

I-II

"Леко" Суха смес против комари

I-II

Почистване

Разфасовки:

Инструментите се почистват с вода.

Опаковки с вместимост: 1,25 кг и 2кг

Съхранение

Мерки за безопасност

Във фабрично затворени опаковки, в закрити и сухи складови
помещения при температура от 5°С до 30°С, предпазени от
действието на преки слънчеви лъчи.

Срок на годност
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена
опаковка.

Внимание: Да не се боядисват други стени на помещенията
освен таваните! Лица, които страдат от алергични заболявания
или са със съмнения за такива заболявания, не би трябвало да
работят с биоцида. Биоцидът да не се прилага в помещения, в
които трайно пребивават лица с посочените здравословни
проблеми.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите
преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват
апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както
и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на
продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

