KARTA TECHNICZNA

21-012 3A MATE
Data aktualizacji: Maj 2018
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•

Farba przeciw owadom i roztoczom

•

Powłoka zapobiegająca rozwojowi grzybów

OPIS

Dekoracyjna farba wodna, zawierająca insektycyd i akarycyd,o właściwościach owadobójczych.Powierzchniowo czynna ,eliminuje
przez kontakt :komary ,muchy i roztocza. Tworzy warstwę ochronną, która chroni przed powstawaniem pajęczyn oraz rozwojowi
grzybów.
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TYPOWE ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Poprawia warunki higieniczne i eliminuje czynniki
alergiczne w domach, obiektach handlowych, hotelach, biurach,schroniskach, miejscach hodowli i ośrodkach jeździeckich.
3

CERTYFIKATY/TESTY

Klasyfikacja ,,Jakość powietrza wewnętrznego" zgodnie z francuskimi przepisami:
(Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub A+
malowania ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń z farb i lakierów)
Odporność farby na mikroorganizmy według NFX 41520
(laboratorium badawcze PV ITECH)

Powłoka zapobiegająca rozwojowi grzybów

Test skuteczności środka owadobójczego i akarycydowego (T.E.C. Laboratorium)

Co najmniej 5 lata po zastosowaniu produktu

Dokumentacja oceniana przez ANSES (Francja)

Nr AMM: FR-2016-0004

(w teście laboratoryjnym)

Portugalia: PT/DGS ARMPB-67/2016
Luksemburg: Nº 175/16/L-000
Hiszpania: ES/MR (NA) – 2016-18-00386
Dopuszczenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem o produktach biobójczych nr
Belgia: BE2016-0019
528/2012
Grecja: ΤΠ18-0224
Włochy: IT/2017/00382/MRP
Polska: PL/2017/0257/MR
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CHAREKTERYSTYKA

Wykończenie:

Matowe

Kolor:

Biel i jasne kolory

Podłoża:

Powierzchnie wcześniej malowane

Wydajność praktyczna:
Proces aplikacji:
Czas schnięcia:
(przy 20 ° C i 60% wilgotności względnej)

Około 14 m2/L
(W zależności od powierzchni i warunków zastosowania)

Pędzel lub wałek. Nie stosować natrysku
Sucha w dotyku - około 1 h
Limit dla Unii Europejskiej dla tego produktu (kategoria A/a): 30 g/L.
Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/L LZO.

Lotne związki organiczne (LZO):

Okres przechowywania w magazynie:
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5.1

(Wartość LZO wymieniona powyżej odnosi się do wyrobu gotowego do użycia, zabarwionego, rozcieńczonego itp. w
połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z
użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem
Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie zaangażowane strony w łańcuchu dostaw.)

2 lata pod warunkiem ,że produkt jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach
o temperaturze od 5 do 40 ° C.

DANE APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być sucha,stabilna,wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.
Nowe podłoża – Zalecane jest postępowanie według schematu :jedna warstwa podkładu,jedna warstwa farby matowej wysokiej
jakości i jedna warstawa farby 3A Mate jako wykończenie.Rekomendujemy żeby kolor wartswy pośredniej był zbliżony bądź taki
sam jak kolor warstwy finalnej 3A Mate.
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Zalecamy okresowe sprawdzanie stanu technicznego niniejszego Biuletynu Technicznego. CIN zapewnia zgodność swoich produktów ze specyfikacjami zawartymi w
biuletynie technicznym. Doradztwo techniczne dostarczone przez CIN przed lub po dostarczeniu produktów jest jedynie orientacyjne, podane w dobrej wierze i najlepszej
wiedzy, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy i nie może w jakikolwiek sposób pociągnąć za sobą odpowiedzialności. Skargi będą przyjmowane tylko w odniesieniu do
wad w wykonaniu lub niezgodności z formularzem zamówienia. Jedynym obowiązkiem CIN jest odpowiednio zastąpienie lub zwrot ceny już zapłaconej za towar, o
którym wiadomo, że jest wadliwy lub zastępuje zamówienie, nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub szkody. Wszystkie nasze sprzedaży
podlegają naszym ogólnym warunkom sprzedaży, które zalecamy przeczytaniu.
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia – Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
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Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
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Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976
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Powierzchnie wcześniej malowane - Na podłożach w dobrym stanie stosuje się farbę 3A Mate bezpośrednio.Stare powierzchnie
należy oczyścić z odpadającej farby ,uzupełnić uszkodzenia i postępować jak w przypadku nowych powierzchni. Podłoża satynowe
lub błyszczące należy uprzednio przeszlifować.
Powierzchnie zagrzybione - Zastosować środek odkażający Artibiose (ref. 18-220).
5.2

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia:

Powyżej 8 ºC

Względna wilgotność:

Poniżej 65 %

Temperatura podłoża:

Od 2 do 3 ºC powyżej punktu rosy

5.3

CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI

Przygotowanie produktu:
Rozcieńczenie:
Użycie:
Czyszczenie:
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Wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki
Produkt gotowy do użytku. Rozcieńczenie niekorzystnie wpływa na skuteczność owadobójczą
i roztoczobójczą.
Powłoka 3A Mate działa poprzez bezpośredni kontakt wystarczy zastosować jako warstwę
wykończeniową.
Umyć materiał wodą natychmiast po użyciu. Stosując zasady utulizacji odpadów.

UWAGI

1 – Do użytku profesjonalnego.
2 - Zawiera środki biobójcze(biocydy). Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą produktu. Ten produkt zawiera
10,1 g / l deltametryny (CAS nr: 52918-63-5).
3 - Aby farba 3A Mate zachowała swoje własciwości nie może być mieszana z innymi produktami , powinna być zastosowana jako
warstwa finalna .
4 - Produkt działa poprzez kontakt i wchłanianie substancji czynnej przez owady powoduje osłabienie jego układu nerwowego.
5 – Uwaga- nie malować urządzeń mających bezpośredni kontakt z karmą dla zwierząt ,przygotowania magazynowania
żywności,miejsc zbierania odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz urządzeń do transportu odpadów.
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BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać
wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania.
Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych
temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej
informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz kartę charakterystyki produktu i wszystkich produktów
dodatkowych, zawartych w tej karcie technicznej.
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Zalecamy okresowe sprawdzanie stanu technicznego niniejszego Biuletynu Technicznego. CIN zapewnia zgodność swoich produktów ze specyfikacjami zawartymi w
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