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Опис продукту  

Застосування  Антисептична грунтовка призначена для знищення та запобігання появі 

грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних 

основах всередині та зовні приміщень. Застосовується на гіпсових і 

цементних штукатурках, гіпсокартоні, бетоні, газобетоні, пінобетоні, 

волокнисто-цементних основах, цеглі, також ДВП, ДСП і пофарбованих 

поверхнях. Сприяє оздоровленню мікроклімата в приміщенні. 

Властивості • для зовнішніх та внутрішніх робіт 

• збільшує адгезію  

• не залишає слідів 

• паропроникний 

• сильна антисептична дія 

• не містить важких металів 

Колір Прозорий (після висихання) 

Щільність 1,01 кг/л 

Склад Розчин біоцидних речовин. Гранично допустима концентрація летючих 

органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви 

ЄС, становить 75 г/л (2007) і 30 г/л (2010); даний продукт не містить ЛОС. 

Розчинник Рекомендується не розводити 

Нанесення 

Основа Ретельно видалити пил, залишки вапна, старі не міцні покриття. Очистити 

поверхню від утворень мікроорганізмів засобом düfa Schimmelentferner 

згідно інструкції. Висушити. Основа повинна бути сухою і чистою. 

Нанесення Наносити щіткою або пензлем до припинення поглинання поверхнею. 

Сильно вбираючі основи обробити в 2 шари з інтервалом в 1 годину. Не 

розбавляти водою! Не наносити антисептик за допомогою розпилювача. 

Витрата Витрата на один шар 100–200 мл/м2  в залежності від зернистості основи..  

Точна витрата визначається пробним нанесенням на об’єкті. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Термін витримки – 5 годин при температурі основи +200 С і відносній 

вологості повітря 60%. Після витримки поверхню обов'язково обробити 

ґрунтовками ТМ düfa або фарбувати відповідно подальшої схеми 

нанесення. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи вище +50 С та відносній 
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вологості повітря нижче 80%. 

Доповнення  

Фасовка 1 л; 2 л; 5 л 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +50 С до 

+350 С. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській 

упаковці – 12 місяців. Дату виготовлення та номер партії дивитись на 

упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу 

промити їх чистою водою.  

Утилізація Не виливати засіб в каналізацію, водойми або на грунт. 
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 
матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 34-55-55. 
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