
Technický  
list 

 
Barva: 
Mléčně bílá 

Složení: 
Roztok biocidních látek v polymeru. 

Hustota / Specifická hmotnost: 
Asi 1,02 g/cm3 

Balení: 
150 ml plastová lahvička. 

Použití: 
Pro ošetření vodou ředitelných 
produktů pouze do venkovního 
prostředí. 

Skladování: 
V chladnu, chránit před mrazem, 
skladovat z dosahů zdrojů vyso-
kých teplot a přímého slunečního 
záření.  
Skladovat pouze v originálních 
obalech.  
Nejnižší doporučená teplota skla-
dování: + 5 °C 
Skladovatelnost 12 měsíců. 

Čištění nářadí a znečištěných 
míst: 
Ihned po použití, případně znečiš-
tění, vodou. 

Snášenlivost s jinými materiály: 
Se všemi akrylátovými, silikonový-
mi a silikátovými barvami a pastovi-
tými omítkami. 

Doba schnutí: 
- 
 
Střední hodnoty spotřeby:   
Obsah balení je určen pro 1 balení 
12,5 litru fasádní barvy nebo 25 kg 
fasádní omítky. 

Nejnižší teplota pro zpracování: 
+ 5 °C pro všechny poměry ovzdu-
ší a podkladu. 

Vlastnosti: 
Vysoce účinný prostředek vytváře-
jící nebo zvyšující odolnost povr-

chové úpravy před napadením me-
chy, řasami a lišejníky. Jednodu-
ché použití. Zapouzdřený biocid 
s okamžitým a zároveň dlouhodo-
bým působením. Díky nové výrobní 
technologii účinné látky uzavřené 
do polymeru je sníženo nekontro-
lované a nadměrné vyplavování do 
okolní přírody ve srovnání s ob-
dobnými produkty s nezapouzdře-
nými biocidními roztoky. Zároveň je 
významně zvýšena stabilita účinné 
látky v povrchovém filmu barvy ne-
bo omítky vůči působení vysokých 
teplot, UV-záření a alkalickému 
prostředí.  
Výrobek není založen na bázi or-
ganických rozpouštědel. 

Technické pokyny pro aplikaci: 
Balení důkladně protřepat. Neře-
děný materiál nalít do barvy nebo 
do omítky a velmi dobře promíchat.  

Upozornění: 
Neaplikovat za přímého slunečního 
svitu, silného větru a na rozpálené 
podklady.  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a první pomoc:  
Před použitím si důkladně přečtěte 
bezpečnostní údaje na etiketě ne-
bo bezpečnostní list.  
Dodržovat bezpečnostní opatření 
při práci s biocidními látkami. Zdra-
ví škodlivý při požití. Může způsobit 
alergickou reakci na pokožce. Způ-
sobuje těžké podráždění očí. Ne-
smí se dostat do rukou dětem.  
Výrobek dráždí pokožku a sliznice, 
doporučuje se proto používat 
osobní ochranné pracovní pro-
středky k ochraně kůže a očí. Při 
práci nejíst a nepít. Po práci omýt 
ruce vodou a mýdlem a ošetřit re-
paračním krémem. Při potřísnění 
kůže omýt vodou, při zasažení očí 
vypláchnout velkým množstvím vo-
dy, při náhodném požití vyplách-

nout ústa a ihned vyhledat lékaře. 
Ve všech vážnějších případech po-
škození zdraví vyhledat lékařské 
ošetření. Při rozlití odstranit pro-
středkem, který na sebe váže teku-
tinu. Velmi toxický pro vodní orga-
nismy s dlouhodobým účinkem. 
Zamezit vniknutí do spodních, po-
vrchových a odpadních vod. Za-
mezit úniku do okolní přírody. Plas-
tové obaly lze po vysušení zbytků 
materiálu a důkladném vymytí pou-
žít jako druhotný obalový materiál, 
příp. předat do sběrny pro recykla-
ci.  
Číslo registrace Spolkového úřadu 
bezpečnosti práce a pracovního lé-
kařství (BAuA), registrační místo 
biocidů: N-70153. Výrobek je jako 
biocid zařazen do produktové ka-
tegorie PA 7 – ochranný filmotvor-
ný prostředek 
Účinné látky v g/litr výrobku: 
Terbutryn (8,0), Zinkpyrithion (9,0), 
Octylisothiazolinon (4,5) 

Kód výrobku: 
M-DF02 F 

Datum aktualizace technického 
listu: 27. 09. 2017 
 
 
 
 
 

 

A & F Farbzusatz 
Algicidní a fungicidní přísada do barev. Vhodná do fasád-
ních barev a omítek na disperzní akrylátové, silikonové i 
silikátové bázi. Zapouzdřený biocid nové generace s pro-
dlouženou účinností a pomalým uvolňováním účinné látky. 

Pokyny k odstranění odpadu: 
Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat 
podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s ko-
munálním nebo domovním odpadem.  
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