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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 DECISO az alga és a penész által beborított belső és külső falfelület tisztítására szolgáló speciális 
termék. 
 
Felhasználási terület 
A DECISO a festékfelületet, a bevonatokat és a vakolatot megtámadó és megrongáló mindenféle 
penész-, gomba- és algafoltot eltüntet. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : színtelen 
Fajsúly    : 1,01 kg/L ( ± 0,02) 
Kiadósság   : 8 ÷ 10 m²/L  
Tárolási stabilitás  : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban  
Megj.: 20°C-on mért adatok. 
 
Felhordási mód   : Az alga vagy penész által beborított felületre ecsettel vagy az erre 

  szolgáló spay kiszerelésű flakonnal fel kell hordani a DECISO terméket.  
  Hagyni 1-2 órán keresztül, hogy hatását kifejtse. A nagyon 
  megrongálódott felületre egy második réteget is fel lehet vinni.  
  A kezelt részt vízzel gondosan le kell mosni, és amikor teljesen 
  kiszáradt folytatni a felület kezelését a 0602. cikksz. RENOVO termék 
  felhordásával mielőtt a penész- és/vagy algamentes fedőbevonatot  
  felvisszük. 
 

Hígítás    : felhasználásra kész 
 
Felhordási eljárás  : ecset vagy spray kiszerelésű flakon 
 
Átvonhatóság   : 8 ÷ 10 óra múlva 

 
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 30°C közötti hőmersékleten kell tárolni. 
 
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! 
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