
CARACTERISTICI

 X nu conține metale grele
 X diluabil cu apă
 X nu pătează la folosire
 X poate fi acoperit cu tencuieli și vopseluri
 X permite capilaritatea

domEnII dE UTILIZARE

Pentru îndepărtarea ciupercilor, mușchilor și lichenelor. Pentru 
distrugerea micoorganismelor, bacteriilor etc. Se poate folosi 
la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

Ceresit CT 99 poate fi aplicat pe toate suprafețele uscate 
și curate. Murdăria persistentă va fi periată uscat cu peria. 
Proeminențele mici vor fi îndepărtate cu peria de sârmă.

mod dE APLICARE

CT 99 va fi diluat cu apă înainte de utilizare în raport de 1:2 
până la 1:5. Soluția trebuie aplicată bine pe suprafațele 
afectate - a nu se pulveriza! CT 99 trebuie aplicat înainte de 
prima amorsare a suprafeței. Soluția va fi lăsată să acționeze 
de le 8 până la 10 ore. Apoi apli-cați amorsa sau primul strat 
de vopsea. Sculele de lucru se vor curăța cu apă după utilizare.

Notă:
Materialul se va prelucra doar în condiții uscate și la 
temperaturi de +5°C până la +40°C și în condițiile unei 
umidități relative a aerului de ≤80 %. Toate caracteristicile au 
fost stabilite la o temperatură de +23°C și în condițiile unei 
umidități relative a aerului de 50%. În alte condiții climatice 
se va observa accelerarea, respectiv încetinirea uscării. CT 
99 conține bioxizi organici. Nu se va mânca, bea sau fuma 
în timpul lucrului. Se vor purta mânuși de protecție. În caz de 
contact se va clăti cu apă. În caz de contact cu ochii se vor clăti 
timp de mai multe minute cu apă curentă. A se feri de alimente.

RECOMANDĂRI

Caracteristicile enumerate se bazează pe experiența practică 
și examinările tehnice. Condițiile specifice de aplicare sau 
de la fața locului pot fi diferite de cele descrise aici și, prin 

urmare, utilizarea corectă a produselor noastre se află în afara 
sferei noastre de influență. De aceea, dacă există dubii, se 
recomandă efectuarea de teste pentru a avea certitudinea 
că produsul corespunde cerințelor. Responsabilitatea legală 
nu poate fi acceptată doar pe baza informațiilor conținute în 
această fișă de informații sau pe baza sfaturilor verbale oferite. 
În cazul în care apar întrebări, puteți solicita consiliere. Odată 
cu editarea prezentei fișe tehnice, fișele anteriore își pierd 
valabilitatea.

TERmEn dE vALAbILITATE

9 luni de la data producției, prin depozitare în spații uscate, în 
ambalajele originale, nederiorate.
A se feri de îngheţ!

AmbALARE

Recipiente din plastic de 1l. Recipiente din plastic cu 
pulverizator de 0,5 l.

CT 99 antimucegai
Agent antimucegai 
Concentrat de curățare îndepărtează atacul ciupercilor, lichenelor și bacteriilor
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dATE TEHnICE
Bază:	 bioxizi	organici

Densitate:	 cca	1,0	kg/l

Raport	de	amestecare:	 1:2	până	la	1:5

Temperatură	de	prelucrare:	 +5°C	până	la	+	40°C

Consum:		
pentru	amestecul	1:2	 80	până	la	90	g/cm²		
pentru	amestecul	1:5	 30	până	la	50	g/cm²


