
SporerfriSporerfri
Klorfrit forstøvningskoncentrat til reduktion af sporerbelastning
i kontaminerede rum

TilgængelighedTilgængelighed
Antal pr. palle 90

VPEVPE 5 l5 l

Emballagetype Beholder K

Beholdernøgle 05

Varenr.Varenr.

1060 ◼

ForbrugForbrug Aerosol-behandling:
Ca. 3 - 5 ml/m³ indeluft

Overfladebehandling:
Ca. 200 ml/m²

AnvendelsesområderAnvendelsesområder Udryddelse af skimmelsvampesporer i indeluften■
Udryddelse af skimmelsvampesporer på overflader på bygningsdele og møbler■
Prævention og sundhedssikring ved belastning med biologiske arbejdsmaterialer ved
bygningssanering

■

EgenskaberEgenskaber Kim- og sporerdræbende■
Fri for aktiv klor, organiske biocider, aldehyder og ammoniumforbindelser■
Kompatibel med alle almindelige bygningsunderlag■

ProduktkarakteristikProduktkarakteristik

De nævnte værdier viser typiske produktegenskaber og skal ikke forstås som bindende
produktspecifikationer.

Massefylde (20 °C) Ca. 1,05 g/ml

pH-værdi Ca. 3,0

ForarbejdningForarbejdning Kun til erhvervsmæssige brugere!

ForarbejdningsbetingelserForarbejdningsbetingelser
Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur mindst +5 °C til maks. +25 °C

■

Teknisk databladTeknisk datablad
Produktnummer 1060

 

     Remmers GmbH 49624 Löningen■ Tel.: +49 5432 83-0■ Fax: +49 5432 3985■ info@remmers.de■ www.remmers.de■ 1060 TM-2-91 03/18 BS_AMy_JEn   1/3



Aerosol-behandling:
Materiale forstøves til fine aerosoler.
Produkttåge fordeles jævnt i de trækfrie, lukkede rum.
Efter 2 timers virketid gennemventileres grundigt.
Overflader på f.eks. møbler, vinduer etc. tørres fugtigt af.
 
Overfladebehandling:
Materiale påføres med egnet sprøjteudstyr.
Skal virke i mindst 60 minutter.
Ved stærkt sugende underlag gentages processen eventuelt.
Overflader på f.eks. møbler, vinduer etc. tørres fugtigt af.

ForarbejdningshenvisningerForarbejdningshenvisninger Materialetolerabilitet testes på diskret sted forud for første anvendelse.
Tilstødende bygningsdele og materialer, som ikke skal komme i kontakt med produktet,
beskyttes med egnede foranstaltninger.
Ved kontakt afvaskes metal straks med vand.

HenvisningerHenvisninger Aktuelle regelsæt og lovmæssige forskrifter skal overholdes.
Må ikke blandes med andre rengøringsprodukter.

Arbejdsredskaber /Arbejdsredskaber /
rengøringrengøring

Egnet sprøjteudstyr af vand- og korrosionsfaste materialer, tåge- eller fogging-systemer

Arbejdsredskaber rengøres straks og i frisk tilstand med vand.

Opbevaring / holdbarhedOpbevaring / holdbarhed Skal opbevares i sikkert lukkede originalbeholdere og utilgængelig for børn, tørt, køligt og
beskyttet mod både direkte solstråler og frost i godt ventilerede rum. I lagerrummene er
rygning forbudt.

Sikkerhed / reglerSikkerhed / regler Nærmere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og håndtering samt om
bortskaffelse og økologi kan ses i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Førstehjælpsforanstaltninger Efter indånding:
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt
sideleje.
Efter hudkontakt:
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Efter øjenkontakt:
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis
problemerne er
vedvarende.
Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.

Personligt
beskyttelsesværn

Ved sprøjtebehandling er åndedrætsværn med kombinationsfilter mindst A/P2 og
beskyttelsesbriller påkrævet. Der skal bæres egnede beskyttelseshandsker og –dragt.
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Henvisning til
bortskaffelse

Større produktrester skal bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i den originale
emballage. Fuldstændigt tømte emballager skal tilføres genbrugssystemerne. Må ikke
bortskaffes sammen med dagrenovationen. Må ikke tilføres kloaksystemet.
Affaldskode-nr. 20 01 14* syrer

Biocidproduktforordning Virkestoffer:Virkestoffer:
100 g indeholder 7,8 g brintoverilte-opløsning, 0,1 g salicylsyre
BAuA-Reg.-Nr.:BAuA-Reg.-Nr.:  N - 75494
Biocidprodukter anvendes forsigtigt. Forud for anvendelse skal etiket og
produktoplysninger altid læses!

Det skal bemærkes, at ovennævnte data/værdier er
blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som
vejledende værdier og er derfor i princippet ikke
bindende.

Oplysningerne er derfor alene generelle henvisninger
og beskriver vore produkter samt informerer om
deres anvendelse og behandling. Pga.
mangfoldigheden og alsidigheden af de respektive
arbejdsvilkår,

de anvendte materialer og de forskellige
byggepladser kan der ikke tages højde for ethvert
enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde anbefaler vi at udføre
forsøg eller kontakte os. I det omfang, vi ikke
udtrykkeligt og skriftligt garanterer for produktets
specifikke egnethed eller egenskaber til et specifikt
kontraktligt formål, er teknisk rådgivning eller
information under ingen omstændigheder bindende,
heller ikke hvis den gives efter bedste overbevisning.

Derudover gælder vore generelle salgs- og
leveringsbetingelser.

Når en ny version af dette tekniske datablad udgives,
erstatter den nye version det tidligere tekniske
datablad.
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