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Produktbeskrivelse     Version 4 – udarbejdet 17.12.2007

_______________________________________________________________________________________________

Produkttype: Forebyggelse mod skimmelsvampe.

Anvendelsesområde: Til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe på porøse overflader så som træ,
murværk, beton, gips, eternitplader, tapet, skibsdæk m.v.

Leveringsform: Brugsfærdig.

Emballagestørrelser: 2,5, 5, 10 og 25 liter plastdunke
og 200 liter plasttromler.

_______________________________________________________________________________________________

Tekniske data
_______________________________________________________________________________________________

Indhold: Aktivstof: Propiconazol <0,5%
3-iodo-2-propynylbutylcarbamat < 1,0%

Opløsningsmiddel: Vand

Bindemiddel: Alkyd/acryl

Lugt: Lugtsvag.

Forbrug: 0,15 - 0,50 l/m2, afhængig af bunden.

Tørretid: Berøringstør: ca. 1-2 timer. Overmalbar: ca. 24 timer (v. 23°C, 60 % relativ fugtighed)

Holdbarhed 1 år i uåbnet emballage.

Massefylde: 1,0 g/ml

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

pH: ca. 8

Farve: Hvidlig væske.
_______________________________________________________________________________________________

Anvendelsedata
_______________________________________________________________________________________________

Generelt: Læs etiket og sikkerhedsdatablad grundigt, før produktet tages i brug.

Omrøring: Indholdet omrøres før brug.

Krav til bunden: Kan påføres en lettere opfugtet bund. Denne skal dog efter behandling udtørres indenfor
max. 1 måned. Såfremt Protoxskimmel bruges udendøre skal overfladen efterbehandles
med en pigmenteret og vandafvisende overfladebeskyttelse indenfor 1 måned.

Behandling: Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, kan den
angrebne overflade desinficeres ell. nedvaskes med BIOX, HYSAN eller PROTOX
DESINFEKTION inden påføring af Protoxskimmel. Eventuelt kombineres med isafrensning,
mekanisk afrensning, tørdamprensning eller lign. inden der behandles med
PROTOXSKIMMEL. I indemiljøet bør det altid tilstræbes at en overflade angrebet af
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skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau der mindst modsvarer det der forefindes på
ikke skimmelsvampeangrebne overflader*.* ringe vækst – max. 10 skimmelkolonier på
kontaktaftryksplader / MycoMeter <25.

I indemiljøet bør behandling begrænses til mindre overflader.

Efterbehandling: Kan efterbehandles med de fleste overfladeprodukter efter optørring. Det er dog
brugerens eget ansvar at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

Fortynding: PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Påføring: Med pensel eller rulle, ved sprøjtning eller dypning.

Anvendelsestemperatur: > 5°C

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.

_______________________________________________________________________________________________

Sikkerhed og miljø
_______________________________________________________________________________________________

Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til
sikkerhedsdatablad for produktet.

Ventilation Sørg for tilstrækkelig luftskifte under udtørringsperioden.

MAL-kode Danmark 00-1 (1993)
_______________________________________________________________________________________________

Producent
_______________________________________________________________________________________________

Yderligere Protox Aps
information Fabriksvej 19, DK-6000 Kolding
og bestilling Tlf.: +45 75504022

e-mail: info@protox.dk
Hjemmeside: www.protox.dk

_______________________________________________________________________________________________

Produktbeskrivelsen er en vejledning i den korrekte brug af PROTOXSKIMMEL. Det er dog brugerens eget ansvar af afprøve produktet til
den konkrete opgave. I tvivlstilfælde kontakt Protox ApS.


