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Baumit FungoFluid
Soluție antimucegai

	� Pentru faţade curate
	� Efect antimucegai şi fungicid
	� Impiedică decolorarea fațadelor

Produs Produs gata preparat, soluţie pe bază de apă pentru tratarea faţadelor şi pereţilor afectate de mucegai şi ciuperci.

Compoziție Algicide (distrug algele) şi fungicide (combat ciupercile).

Proprietați Soluţie pe bază de apă cu un spectru larg de combatere împotriva microorganismelor cum sunt algele şi ciupercile.
Suplimentar asigură îndepărtarea şi împiedicarea dezvoltării algelor şi a efectelor precum decolorarea faţadelor.

Domeniu de aplicare  Impiedică formarea şi migrarea sporilor, este utilizată de asemenea pentru tratarea zonelor afectate de ciuperci şi mucegai.

Date Tehnice Densitate: aprox. 1 kg/dm³ 
Diluare: nediluat

  FungoFluid 10 l

Consum 0.05 - 0.1 l/m² 

Acoperire 100 - 200 m² 

Formă de livrare Bidon 10 l, 1 Pal. = 60 Bidoane = 600 l

Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original, nedesfăcut.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Faţada se curăţă cu aparat cu jet de apă sub presiune (înclinat oblic pe suprafaţa faţadei, max. 200 bar de sus în jos), murdăria 
rezistentă se va îndepărta eventual mecanic cu o perie corespunzătoare.

Pregatire suport  Suprafaţa se lasă să se usuce dupa curațarea cu jet de apa sub presiune.

Aplicare Soluţia antimucegai Baumit FungoFluid se aplică în strat gros cu o pensulă până la acoperirea completă.

A se respecta timpul de uscare şi de acţionare de minim 12 ore (A se proteja de ploaie!).

Se aplică al doilea strat de soluţie Baumit FungoFluid cu o pensulă până la acoperirea completă.

A se respecta timpul de uscare şi de acţionare de minim 12 ore (A se proteja de ploaie!).

După uscare, faţada se va acoperi cu Baumit StarColor sau Baumit SilikonColor, aditivata suplimentar cu protectie antimucegai.
(Atenţie! A se comanda cu „protecţie suplimentară antimucegai“). 
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Recomandări Temperatura aerului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul prelucrării şi uscării materialului.

Produsul nu se va amesteca cu alte produse de curăţat.

A se utiliza îmbrăcăminte de protecţie adecvată la utilizarea soluţiei antimucegai. 

Prin utilizarea soluţiei antimucegai se va obţine un efect preventiv şi de întârziere a apariţiei algelor şi/sau a creşterii fungice.

O protecţie permanentă împotriva algelor şi/sau ciupercilor nu poate fi garantată.

Nu poate fi exclusă apariţia unui nou atac de microorganisme. Mediu (riscul de infecţie), climă (temperatură, umiditate) şi elementele 
de fizica construcţiilor (conductivitate termică) au o influenţă semnificativă asupra formării microorganismelor pe faţade.

Tratamentele biocide ale sistemelor de acoperire pot întârzia atacul, dar nu se exclud reciproc.

Instrucţiuni de curăţare:
Se vor proteja ochii şi suprafeţe ale pielii, precum şi suprafeţele adiacente suprafeţelor ce trebuie tratate, în special sticla, ceramica, 
clincherul, piatra naturală, vopseaua şi metalul. Se clăteşte cu multă apă dacă este necesar.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


