Sanosil S010

Technische beschrijving

Aktiv
Productomschrijving
Sanosil S010 is een gebruiksklaar, oplosmiddel- en chloorvrij desinfectiemiddel en
uitermate geschikt voor schimmelsanering. De impact is gebaseerd op de twee
componenten, t.w. waterstofperoxide en zilver. Deze twee componenten geven,
afgezien van zuurstof, geen bestanddelen af in de omgevingslucht die een toxisch
effect kunnen hebben. Om deze reden zijn de anders gevreesde bijwerkingen,
veroorzaakt door de fungicide middelen die in de binnenlucht terechtkomen, niet
aanwezig bij dit product.
Toepasbaarheid
Sanosil S010 wordt toegepast op met zichtbare schimmels aangetaste ondergronden.
Schimmels worden binnen 30 minuten uitgeschakeld.
Verpakking
Fles van 1 liter. Verpakt per 6 in een doos. Andere verpakkingen op aanvraag.
Basis gegevens
Soortelijk gewicht
pH-waarde
Peroxide aandeel
Zilver aandeel
Houdbaarheid

Rendement
Theoretisch rendement

1,0 kg/l
3,0 (DIN 19266)
7,84%
0,1%
in gesloten originele verpakking bij een temperatuur
tussen 5˚C en 30˚C tenminste 12 maanden na
productiedatum

Het theoretisch verbruik bedraagt ca. 100ml/m².
De exacte verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van
de mate van vervuiling en zuigkracht van de
ondergrond en moeten bepaald worden d.m.v. een
proefstrook.

Behandeling
Sanosil S010 kan worden aangebracht door middel van borstelen of spuiten (knijpfles
of bloemenspuit). Om stof van sporen en vorming van aërosolen bij het spuiten te
vermijden, moet lage druk worden gebruikt. Afhankelijk van de mate van vervuiling
met schimmel, moeten oppervlakken na het verwijderen van bijv. behang opnieuw
worden behandeld met Sanosil S010.
NB: het wordt aanbevolen om de compatibiliteit te testen op een niet-zichtbare plek,
vooral voor geoliede of gebeitste houten of natuurstenen oppervlakken, raamkozijnen
en witte muurverf (titaan-dioxidepigmenten).
Inwerktijd
Ca. 30 minuten.
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Persoonlijke beschermingsmaaregelen
Deze zijn vereist om beschermd te zijn tegen de schimmelsporen en om binnen de
MAK-waarden van het Sanosil 010 product te blijven (waterstofperoxide op lange
termijn: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³).
Algemeen:
Luchtwegen:

vermijd contact met ogen en huid. Geen dampen of spuitnevel
inademen;
ademhalingsbescherming is vereist in geval van spuitnevel,
aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik:
speciaal gasfilter NO-P3, kleur blauwwit;
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Ogen:

bril tegen spatten of tijdens het werk boven het hoofd in geval van
opkomend stof of nevel;
Kleding:
beschermende kleding tegen stof of nevel (eenmalig gebruik);
Handen:
chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374).
Verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Gevaarsymbool
GHS07 levert bij inslikken, inademen of opname via de huid
irritatie of schadelijke lichamelijke effecten op
H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

Opslag
Sanosil S010 dient koel, maar vorstvrij opgeslagen en vervoerd te worden.
Eenmaal geopend, flessen goed sluiten en zo snel mogelijk gebruiken. Doe de
restanten niet terug in de opslagcontainers.
Niet tesamen bewaren met vluchtige middelen, verbindingen van zware metalen,
zuren en alkaliën en scheiden van brandbare materialen.
Houdbaarheid vanaf fabricagedatum: 36 maanden.
Bescherm flessen tegen directe zonnestraling.
Afvalverwerking
Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten
recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven.
Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.
Veiligheidsvoorschriften
Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet
aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad
worden ontleend.
Gebruik biociden veilig. Het gebruik moet worden beperkt tot een minimum.
Lees altijd het etiket en productinformatie voor gebruik.
Kijk voor meer informatie op onze website www.climatecoating.nl of bel of mail ons.
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