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TECHNICKÝ LIST

FUNGEX
Popis a použití výrobku
Fungex je bezbarvý desinfekční prostředek s ničivým účinkem na bakterie, houby, řasy a
lišejníky. Fungex je prostředek na čištění zdí, chodníků, dřevěných či jiných stavebních
materiálů od cizích organismů před nátěrem.
Fungex velmi dobře proniká do organismů a proto je účelnější než obvyklé čistící směsi,
které nepronikají tak hluboko a nemají tak velký destruktivní účinek.
Účinné látky
Především soli čpavku.
Barva
Bezbarvý
Technické údaje
•
•
•
•

Hustota
: ca 1,0 g/cm3
Obsah sušiny
: 3 (± 2 ) % objemově
Ředidlo
: voda
Teoretická vydatnost : 8 – 10 m2/l
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu,
tloušťkou aplikované vrstvy či ztrátami při nanášení stříkáním.

Předúprava podkladu
Před ošetřením povrchů Fungexem, je vhodné očistit povrch napřed ručně, či
vysokotlakým mytím, abychom odstranili co největší množství nečistot.
Použití
Naneste Fungex na povrch až do jeho úplného nasáknutí.
Pokud je nános nečistot těžce odstranitelný (starý či velmi silný povlak), naneste druhou
nebo dokonce i třetí vrstvu v intervalu několika hodin.
Pokud je povrch úplně čistý a suchý můžeme začít s aplikací nátěrových hmot.
Fungex je desinfekční prostředek, neochrání před novými nárůsty řas,lišejníků a pod.
To znamená, že očištěný povrch musí být ošetřen vhodným výrobkem (jako například
Cryltane CF nebo Resacryl AF).

Podmínky pro aplikaci
Nenanášejte při teplotě pod 5ºC a vlhkosti vzduchu nad 85 %.
Dodavatel pro ČR : FRAN s.r.o., Pastrnkova 13, 615 00 Brno, tel. 545 216 620, tel. / fax: 545 577 241, mobil 602 737 052.
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FUNGEX
Skladovatelnost
Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřené balen, skladováno í v suchém prostředí
nad bodem mrazu.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 5-26.06.06/RF-03-021/Fungex

Dodavatel pro ČR : FRAN s.r.o., Pastrnkova 13, 615 00 Brno, tel. 545 216 620, tel. / fax: 545 577 241, mobil 602 737 052.

