
SMILING HOUSE
PAINT STORE

ANTIMOLD ADDITIVE 
Penészgátló adalékszer

ALKALMAZHATÓSÁG: bevonatvédő  szerként  diszperziós-,  szilikát-  és  mész-  falfestékekhez, 
tapétaragasztóhoz,  fugázóanyagokhoz.  Tartósan  gátolja  a  fal 
penészesedését. A védelem gyorsan ( 24-72 óra) kialakul és hosszú ideig 
megmarad.

MŰSZAKI ADATOK  A  SMILING HOUSE PAINT  STORE  ANTIMOLD ADDITIVE  penészgátló 
adalékszer-egy biocid terméket (Benzil-C12-16-alkildimetil klorid) tartalmazó 
7- terméktípus: bevonat védő szer.

Jellemzők: 

Külső megjelenés átlátszó

Hatóanyag
Benzil-C12-16-alkildimetil 

klorid  <1,8%

Tűzveszélyességi 
osztály

IV

• Vízzel hígítható.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT A  SMILING  HOUS   PAINT  STORE  ANTIMOLD  ADDITIVE 
penészgátló adalékszert  diszperziós-, szilikát- és mész- falfestékek 
hezlehet adagolni az alábbi keverési arányba:
300 ml anyagot keverjünk 5 liter kész falfestékhez. 
Tapétaragasztó  készítésekor  3  liter  tapétaragasztóhoz  szükséges 
vízbe  keverjünk  bele  300  ml  SMILING  HOUSE  PAINT  STORE 
ANTIMOLD ADDITIVE-et. 
Festés nélküli tartós penészgátlásra 300ml SMILING HOUSE PAINT 
STORE ANTIMOLD ADDITIVE-ot 4 liter vízzel felhígítunk. A hígított 
oldatból  1,5-2  dl  szükséges  1  m2  falfelületre.  A  hígított  oldatot 
ecsettel, festőhengerrel kell egyenletesen felhordani a kívánt felületre.
.

Felület előkezelése: A felhordás előtt a felületet meg kell tisztítani a szennyeződéstől és az 
esetleges penész maradéktól.
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A kezelendő felület legyen tiszta és száraz.

Felület védelme: A keverési arányok betartásával adagoljuk a penészgátló adalékszert 
a  festékhez  és  tartsuk  be  a  festékre  vonatkozó  előírásokat  és 
felhordási feltételeket.
A  penészgátló  adalék  szer  felhasználása  és  kezelése  közben 
figyelembe kell  venni a hatóanyag biocid tulajdonsáégait  és be kell 
tartani a biztonsági adatlap 7 és 8 pontjában előírtakat-

Szerszámok tisztítása: A  használt szerszámokat használat után vízzel ki kell mosni.
A tisztításhoz használt vizat, ill a maradék festéket csatornában önteni 
tilos.

Tárolás: + 5 º C felett, száraz és hűvös helyen,gyermekektől  elzárva 
tárolandó.

Garanciális idő A gyártástól számított 24 hónap, eredeti csomagolásban

EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS Mindig  olvassa  el  a  dobozon  található  információt.  További  információk  a 

veszélyes  tényezőkről  és  az  azok  ellen  való  védekezésről  a  biztonsági 
adatlapon  szerepelnek.  A  „Biztonsági  adatlap”  a  gyártótól,  vagy  a 
kereskedőtől beszerezhető.
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