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Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
A RENOVO egy széles körben ható különleges baktérium- és gombaölő anyagokat tartalmazó speciális 
termék. A gombával és a baktériumokkal beborított felület fertőtlenítésére és kezelésére kifejlesztett 
termék. 
 
Felhasználási terület 
A RENOVO a már fertőzött felületre használható, vagy megelőzésként is. Közvetlenül a falfestékbe 
keverve megelőzi a gombásodást és a bepenészedést.  
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : színtelen 
Fajsúly     : 1,00 kg/L ( ± 0,02) 
Kiadósság    : 8 ÷ 10 m²/L a hígítástól és a felület abszorpciójától függően 
Tárolási stabilitás   : 24 hónap eredeti zárt csomagolásban  
Megj.: 20°C-on mért adatok. 
 
 
Felhordási mód   : A felület kezelése: 
       Ha megelőzésre használjuk a terméket, akkor elegendő a vízzel  

  1:4 arányban hígított terméket ecsettel 1 rétegben felhordani. 
 
  Ha a felület már gombás vagy penészes: 

1.Egy réteg 1:1 arányban vízzel hígított RENOVO-t ecsettel 
   felhordani, majd várni kb. egy fél órát és lekefélni a felületet. 
2.Felhordani az 1:4 arányban vízzel hígított második réteg  
   RENOVO-t, és ha szükséges ugyanilyen arányú hígítással 
   egy harmadik réteget is, hogy az aktív anyagot a felület jól  
   magába szívhassa és eljusson az alsóbb rétegekhez is.  
   A RENOVO a nedves a nedvesre eljárással is felhordható. 
   Az így kezelt felület a kívánt vízfestékkel még száradás előtt  
   bevonható. 

 
   A RENOVO, mint gomba- és algamentesítő adalék anyag a 
               beltéri festékekhez: 

         A festékhez adjunk hozzá 5 ÷ 10% terméket, és addig keverjük,  
  amíg egységet állagot kapunk. 
 

MEGJEGYZÉS: A RENOVO a szemet irritálja és bőrérzékenységet okozhat, tehát védőszemüveget és 
védőkesztyűt kell használni. Ha szembe vagy bőrre kerül azonnal bő vízzel alaposan le kell mosni. 
 
 
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 30°C közötti hőmersékleten kell tárolni. 
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Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki 
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket 
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További 
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges 
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
 
 
 


	Termékleírás
	Felhasználási terület
	Műszaki jellemzők
	Felhordási mód   : A felület kezelése:
	NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 30(C közötti hőmersékleten kell tárolni.


