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SKYSTA PRIEMONĖ
turintis fungicidinį
ir algicidinį poveikį

• paruoštas naudoti vandeninis preparatas
• šimtu procentų sunaikina mikroorganizmus ir neleidžia jiems
toliau vystytis
• bekvapis
• bespalvis

PANAUDOJIMAS

KLEIB G4 yra dezinfekuojantis preparatas, skirtas pašalinti mikroorganizmus, grybelius ir dumblius nuo sienų, fasadų, gipso,
betono, klinčių, akmenų, trinkelių ir stogų nepažeidžiant jų paviršiaus.

SAVYBĖS

KLEIB G4 yra paruoštas naudoti vandeninis preparatas, kuris garantuoja šimtą procentų mikroorganizmų sunaikinimą ir
neleidžia jiems toliau vystytis. KLEIB G4 yra bekvapis ir bespalvis preparatas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš taikant KLEIB G4, patikrinkite, ar dezinfekuojamas paviršius yra sausas. Jei ne, pašalinkite drėgmės priežastis,
pašalinkite kapiliarinio siurbimo priežastis, pataisykite plokštes ir latakus. KLEIB G4 preparatą reikia taikyti ant sausų
paviršių – tai užtikrins veiksmingą dezinfekavimo poveikį.

PARUOŠIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS:

KLEIB G2 pristatoma paruošta naudojimui. Negalima jungti su kitomis medžiagomis ar sutankinti. Kai kuriose situacijose
preparatą galima skiesti vandeniu bet kokiomis proporcijomis. Prieš naudojimą pakuotės turinį išmaišykite.

NAUDOJIMO BŪDAS

Užterštas paviršius, naudojant kempinę, volelį ar šepetį, turi būti kruopščiai sudrėkintas KLEIB G4. Prieš vartojimą
preparato negalima skiesti. Taip pateptą preparatą palikite maždaug 6-12 valandų. Po dezinfekavimo suslėgto vandens
srautu pašalinkite likusius mikroorganizmus. Likę nešvarumų likučiai pašalinami mechaniškai šlapiai, naudojant kietų
šerių šepetėlį. Nevalykite paviršiaus sausai, kad išvengtumėte grybelių ir dumblių sporų pasklidimo. Jei reikia, visiškai
išdžiūvusį paviršių, rekomenduojama dar kartą patepti priemone. Preparato poveikis bus matomas maždaug po 1-3
dienų. Drėgnai nuėmus visą dažų dangą, grybelių ir dumblių sluoksnius, visą paviršių nuplaukite vandeniu, o naudodami
volelį ar šepetėlį, pakartotinai vieną kartą sudrėkinkite su KLEIB G4. Kai paviršius nudžiūsta, užpildykite ertmes KLEIB S10
ir tinkamu tinku, užpildytus paviršius dar kartą patepkite KLEIB G4. Po išdžiūvimo visą paviršių du kartus nudažykite
Silikono Q3, siloksano Q4 arba akrilo Q1 dažais, su nuo grybelinių ir dumblių saugantį preparatu, kuris į dedamas į KLEIB
dažus gamybos procese.
*

SUNAUDOJIMAS

Preparato sunaudojimas priklauso nuo šiurkštumo ir mikroorganizmų buvimo intensyvumo ir yra apie 0,15 l/m².

LAIKYMAS

Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5ºC iki +25ºC temperatūroje. Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėnesių.

LEIDIMAS

Nr. 6463/15 dėl biocidinio produkto apyvartos, išduotas Vaistų, medicinos prietaisų ir medicinos produktų registravimo
tarnybos.

SAUGUS PRODUKTO NAUDOJIMAS

Veiklioji medžiaga: 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT), CAS: 26530-20-1 [sud. yra 0,049 g/100 g]
Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC/BKC (C12-16)), CAS: 68424-85-1 [sud. yra 0,48 g/100 g]

TECHNINIAI DUOMENYS
1,0 kg/dm3

Tūrinis tankis

po 12 valandų

Paviršiaus naudojimas

nuo +5°C iki +25°C

Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu

G4

grynasis svoris

vienetų ant padėklo

sunaudojimas*

5l

108

Vidutiniškai priimama apie 0,15 l/m²
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