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Baumit FungoFluid
felújító oldat

	� Könnyen felhasználható
	� Egyszerűen alkalmazható
	� Gomba- és algafertőzés ellen

Termék Felhasználásra kész, vizes oldat gombával és/vagy algával fertőzött homlokzatok és falfelületek kezelésére.

Összetétel Víz és algicid (növényölő) valamint fungicid (gombaölő) hatóanyagok (négyes ammóniumvegyület, izotiazol származék)

Tulajdonságok Egyenletes hatásfokú vizes oldat mikroorganizmusok, pl. gombák és algák ellen. Ölő és növekedésgátló hatás mellett erősen elszín-
teleníti az algákat.

Alkalmazás A Baumit FungoFluid felújító oldatot csírázásra képes spórák terjedésének megakadályozására alkalmazzák, megelőzésül. Kültérben 
alkalmazható.

Műszaki adatok Sűrűség: kb. 1 kg/dm³

  5 l 10 l

Anyagszükséglet kb. 0.05 - 0.1 l/m² alapfelülettől függően, 
kétszeri felhordással

kb. 0.05 - 0.1 l/m² alapfelülettől függően, 
kétszeri felhordással 

Kiszerelés 5 liter/kanna, 128 kanna/raklap = 640 liter
10 liter/kanna, 60 kanna/raklap = 600 liter

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.␍

Veszélyességi és 
biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes 
veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy 
a gyártótól igényelhető.

Alapfelület-előkészítésA homlokzatot nagynyomású tiszta vízzel tisztítsuk meg (a fúvóka fejét megfelelő dőlésszögben és távolságból irányítsuk a kezelendő 
homlokzati felültre. Nyomás max. 200 bar). Erős szennyeződést adott esetben egy megfelelő kefével mechanikai úton eltávolítani. A 
felületet ezután hagyjuk száradni.

Felhordás A Baumit FungoFluid felújító oldatot a teljes felületre egy festőecsettel hordjuk fel. A száradási- ill. hatásidőt (min. 12 óra) tartsuk be. 
(a kezelt felületet meg kell védeni az esőtől) -Ezután egy második réteget hordunk fel a Baumit FungoFluid felújító oldattal (szintén a 
teljes felületre). A száradási- ill. hatásidőt (min. 12 óra) most is tartsuk be.
A száradás után a homlokzatot Baumit NanoporColor vagy Baumit SilikonColor homlokzatfestékkel fessük át, javasolt az alga- ill. 
penészölő hatást adalékszerrel fokozni (Megjegyzés: a festékek penész- és algagátló kivitelben is előállíthatók. Megrendeléskor 
kérjük az „Antipilz” megjegyzést feltüntetni – felár). 
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Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A kezelés megfelelő hatásának bizto-
sítása érdekében a Baumit FungoFluid felújító oldatot nem szabad más felújító anyagokkal kombinálni.
A Baumit FungoFluid felújító oldat bedolgozását arra alkalmas védőruházatban végezzük.
A kezelés megfelelő hatékonyságának elérésének érdekében a Baumit FungoFluid más felújító szerekkel ne legyen kombinálva.
Tartós alga- és penészmentes hatás teljes biztonsággal nem minden esetben garantálható.
A fentieket saját tapasztalataink alapján készítettük, felhasználás előtt konzultáljon szakemberrel. Garancia nem minden esetben 
adható, hiszen a mindenkori alkalmazás és feldolgozás az ellenőrzési lehetőségeinken kívül esnek.
A gondos kezelés és felújítás ellenére a homlokzati felületeken a mikroorganizmusok újbóli megjelenését nem lehet kizárni. A fertőzés 
kockázatát a környezet, a klíma (hőmérséklet, páratartalom) és az épületfizikai tulajdonságok (hővezetés) jelentősen befolyásolják 
a homlokzatokon a mikroorganizmus képződést. A biocid adagolású bevonatrendszerek késleltethetik a fertőzést, azonban teljesen 
nem zárható ki.
Biztonsági intézkedések:  Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.
A szem és bőrfelületeket védjük, valamint a színezés környezetét, különösen az üveg, kerámia, tégla, natúr kő, lakk és fém felületeket. 
Adott esetben bő vízzel öblítsük le, ne várjuk meg, amíg a vakolat megszárad ill. megköt.
A használt eszközöket és készülékeket rögtön használat után vízzel tisztítsuk meg.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhaszná-
lóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.


