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Knauf Fassi
Środek do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybów i glonów

Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz
zwalczania grzybów i glonów na elewacji
przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji
murowanych oraz materiałów budowlanych
(oprócz drewna) poprzez przeciwdziałanie
szkodliwemu wpływowi grzybów i glonów. Jest
gotowym do użycia środkiem do stosowania na
zewnątrz budynków, na zanieczyszczonych
podłożach akrylowych, silikatowych,
siloksanowych, silikonowych oraz mineralnych.

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz
zwalczania grzybów i glonów na elewacji
przeznaczony jest przede wszystkim do
zwalczania mikroorganizmów powstałych na
elewacjach w systemach ociepleń BSO
(Bezspoinowych Systemach Ociepleń).
Zarówno na powierzchniach wykonanych z
tynków akrylowych, silikatowych,
siloksanowych, silikonowych jak i również
mineralnych. Można go stosować również do
usuwania grzybów i glonów z tynków
cementowych,
cementowo-wapiennych,
wapiennych oraz z podłoży betonowych i
ceramicznych. W przypadku zastosowania na
dachówki ceramiczne lub cementowe należy
wcześniej sprawdzić środek na niewielkiej
powierzchni.

■ niszczy grzyby i glony na elewacji,
■ gotowy do użycia (nie wymaga
rozcieńczania),
■ zapobiega przed ponownym pojawieniem się
mikroorganizmów,
■ paroprzepuszczalny,
■ może być pokrywany farbami,
■ do stosowania na zewnątrz.

Opakowanie:
■ butelka 1 l
■ karnister 5 l
■ karnister 10 l
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Środek do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybów i glonów
Sposób wykonania
Knauf FASSI jest środkiem gotowym do użycia.
Produktu nie rozcieńczać. Środek należy
nanieść na zanieczyszczone powierzchnie za
pomocą szczotki lub pędzla. Produkt ten można
też nakładać mechanicznie (np. za pomocą
opryskiwacza ogrodowego). Preparat należy
pozostawić na 12-24 godziny na ścianie.

Po wyschnięciu powierzchnie oczyścić z resztek
zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą
wody pod ciśnieniem. W przypadku silnych
zabrudzeń czynność tą należy powtórzyć aż do
uzyskania pożądanego efektu.

Po wyczyszczeniu należy nanieść środek Knauf
Fassi na powierzchnie w celu impregnacji przed
ponownym pojawieniem się mikroorganizmów.
Jako warstwę ostateczna firma Knauf zaleca
malowanie np. Knauf Farbą silikonową.

■ powierzchnie nie mogą być zmarznięte,
■ podczas stosowania należy używać rękawice
ochronne i okulary,
■ przy nanoszeniu środka metoda natryskową
należy dodatkowo zabezpieczyć drogi
oddechowe,
■ narzędzia pracy należy przemyć wodą
natychmiast po wykonaniu prac.

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury
+23°C i wilgotności względnej powietrza 60%.
W innych warunkach należy uwzględnić
szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. W
przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać
je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe informacje
Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
Czas schnięcia:
w zależności od chłonności podłoża 12-24 h

Dane techniczne

Przechowywanie

Brak danych

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym
opakowaniu. Unikać bezpośredniego działania

Zużycie / wydajność
Zużycie

promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących

0.15 litr / m²

powierzchni i otwartego ognia. Zalecana

Forma dostawy

Nr artykułu

temperatura przechowywania: 5-25 °C. Okres
przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.

Fassi 1 L Środek do czyszczenia elewacji (288)

478505

Opróżnione opakowanie nadaje się do

Fassi 5 L Środek do czyszczenia elewacji (120)

478506

recyklingu.

Fassi 10 L Środek do czyszczenia elewacji (60)

478507

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.
Wyrób posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 5849/14 z dnia 17.07.2014.
Informacje szczegółowe - patrz Karta Charakterystyki.
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Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa
Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

