
Technický list: Sanosil S010

Produkt- Popis

Sanosil S010 je dezinfekčný prostriedok neobsahujú-
ci chlór a vhodný na sanáciu plesní. Účinok je zalo-
žený na dvoch zložkách peroxidu vodíka a striebra.
Okrem kyslíka tieto dve zložky neuvoľňujú do okoli-
tého vzduchu žiadne zložky, ktoré môžu byť toxické.
Z tohto dôvodu nie sú k dispozícii inak obávané ved-
ľajšie  účinky  spôsobené  prenosom  fungicídnych
látok do vzduchu v miestnosti.

Prísady /  biocídne činidlá              

7,84 g / 100 g peroxidu vodíka, <0,1 g / 100 g strieb-
ra, voda

Skupina výrobkov / GIS kód

GD10

Rozsah           

Sanosil S010 sa aplikuje na viditeľné oblasti napad-
nuté plesňou, aby sa forma okamžite zničila.

Vlastnosti špecifické pre produkt            

Expozičná doba bez rozpúšťadla,  bez zápachu, 30
minút  podľa  protokolu  o  skúške  Dr.  Pitten,  IKI
Gießen, 2013

materiálové charakteristiky

- hodnota pH: 3 DIN 19266

Spracovanie                

Sanosil S010 sa môže nanášať štetcom a striekaním.
Pri striekaní vyvíjajte malý tlak, aby nedošlo k pop-
rášeniu spór a tvorbe aerosólu. V závislosti od znečis-
tenia musia byť substráty zamorené plesňou po od-
stránení povrchových stien opäť ošetrené Sanosilom
S010.

Je vhodné otestovať kompatibilitu v neviditeľnej  ob-
lasti, najmä s olejovými a morenými povrchmi z dreva
alebo z prírodného kameňa, ako aj  s okennými  rá-
mami a bielou farbou steny (pigmenty oxidu titaničité-
ho).

Osobná ochrana                      

Na ochranu pred zvýšenou kontamináciou spór  pri
používaní  Sanosilu  S010  a  na  udržanie  hodnoty
MAK (dlhodobá hodnota: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³)
sú potrebné osobné ochranné opatrenia.

Všeobecne: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
Nevdychujte výpary a aerosóly.

Ochrana  dýchacích  ciest:  Ak  dôjde  k  rozprášeniu
hmly, je potrebná ochrana dýchacích ciest. Odporú-
čané  filtračné  zariadenie  na  krátkodobé  použitie:
Špeciálny plynový filter NO-P3, farba modro-biela

Ochrana  očí:  okuliare,  pri  ktorých  neexistuje riziko
postriekania a pri práci nad hlavou si chráňte hlavu
pred poprášením.

Ochranný odev:  ochranný odev  proti  prachu (na
jedno použitie)

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné proti che-
mikáliám (EN 374)

Ďalšie informácie v karte bezpečnostných údajov
a v informáciách od profesijného združenia, najmä
BGI 858

Spotreba                    

Spotreba Sanosilu S010 je približne 100 ml / m²
na jeden pracovný krok. Spotrebované množstvá
závisia  od  štruktúry  a  nasiakavosti  povrchu.  Pri
striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata
spôsobená rozprašovacou hmlou.

Čistenie náradia      

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, štetce
a striekacie pištole vodou.

Skladovanie a preprava       

Skladujte a prepravujte Sanosil S010 na chladnom,
ale nemrznúcom mieste. Okamžite zatvorte otvore-
né nádoby a čo najskôr ich spracujte. Zvyšky ne-
vracajte do skladovacích nádob. Neskladujte spolu
s  redukčnými  činidlami,  zlúčeninami  ťažkých
kovov, kyselinami a zásadami, ako aj oddelene od
horľavých látok. Skladovateľnosť od dátumu výro-
by: 36 mesiacov. Chráňte nádoby pred priamym sl-
nečným žiarením.

Obal                               

1 liter fľaše (1 balenie obsahuje 6 fliaš)

Likvidácia                   

Zvyšky produktu prepláchnite do kanalizácie veľ-
kým množstvom vody, neutralizácia nie je potreb-
ná. Vyprázdnite nádobu a vypláchnite ju na 
opätovné použitie.

Označovanie podľa nariadenia o nebez-
pečných látkach        

GHS07 Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Zabezpečenia               

Obsah  listu  technických  údajov  nenaznačuje
zmluvný právny vzťah. Spracovateľ / kupujúci musí
pred  použitím  v  praktických  podmienkach  vždy
skontrolovať použiteľnosť materiálu. Zabráňte vnik-
nutiu  do  kanalizácie,  vodných  tokov  alebo  pôdy.
Uchovávajte  mimo  dosahu  potravín,  nápojov  a
krmív. Chráňte pred prístupom detí.

Oblasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chráne-
né vhodnými opatreniami.  Chráňte oči  a pokožku
pred  postriekaním.  Nevdychujte  sprejovú  hmlu,
ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním.
Vydaním nového technického listu z dôvodu vylep-

šenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplat-
nými. Poskytnuté informácie určila spoločnosť Sanosil
Service GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie.
Informácie o produkte sú poskytované podľa našich
najlepších  vedomostí  a  zodpovedajú  súčasnému
technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, ap-
likačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš
vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. Od: 12/2018
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