
 
Fiṣa Tehnicᾰ 

AM 270 
Solutie contra mucegaiului pentru interior. 

 

 
Mod de folosinta  
AM 270 este folosit ca o pictură ciclu de tratare prealabilă împotriva formarea de mucegai pe suprafete interioare de noi sau 
trataţi anterior cu alte vopsele 
 
Prepararea stratului suport  
În cazul în care suprafaţa care urmează să fie tratate spori de micro-organismelor deja prezente, acestea ar trebui eliminate prin 
"ardere" a plăcilor de a fi infectate cu oxidanţi detergenţi specifice, cum ar fi soluţiile de hipoclorit de sodiu, precum şi eliminarea 
ulterioară mecanice de periere aprofundată. 
 
Mod de lucru  
Zona în cauză de agresiune sau chiar peste partea care urmează să fie tratată este apoi aplicat cu pensula, ca atare, fără 
diluare, soluţia pentru interior antimuffa AM 270. 
În cazul în care suprafaţa este puternic ammalorata este recomandabil să se repete tratamentul cu AM 270 în două sau trei 
cereri distanţate de aproximativ 2-3 ore. 
După aproximativ 4-6 ore să se treacă la aplicarea anti vopsea-vopsea mucegai pentru interior PB 260 mediu aplicate în două 
straturi. 
În caz de cojire ipsos sau în mod special absorbant, vă recomandăm de aplicare a fondului de izolant acrilic alcalino-rezistenţei 
este de 249 media diluat 1:6 cu apă înainte de punerea în aplicare a anti-mucegai vopsea DB 260. 
 
Avertismente  
Având în vedere numărul mare de specii de mucegai, nu poate garanta eficacitatea produsului biocid, în toate situaţiile în 
punerea în aplicare. 
Evitarea contactului cu pielea si ochii. 
Protejaţi comerciant cu mănuşi şi ochelari de protecţie, se spală foarte bine sub jet de apă, dacă orice contact cu pielea. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi departe de alimente şi băuturi. 
Evitaţi aplicarea la temperaturi mai mici de 5 º C sau peste 30 º C şi umiditate relativă de peste 75%. 
AM 270 trebuie utilizat in compozitia originala fara adaosuri externe. 
 
Caracteristici tehnice  
Greutatea specifica  
1,000 kg/l ca. 
Consum 
80-100 g/m2 ca. (0,08-0,10 I/m2) per strat  
Suprafata de acoperire  
8-12 m2/l ca.  
 
Compozitia  
AM 270 este o soluţie apoasă care conţine biocide cu spectru larg pentru a împiedica dezvoltarea mucegaiului şi asanarea orice 
zona deja obiectul unor fenomene de agresiune, care trebuie să fi reparate de către un nou ciclu de tablouri. 
Furnizarea  
Pachet de 12 l. 
CONSERVAREA 
Impotriva inghetului 
Materialul se inmagazineaza in spatii inchise nu mai mult de 12 luni 
Calitatea  
AM 270  este supus monitorizare atentă şi constantă la laboratoarele noastre. 
Materiile prime sunt riguros selectate şi controlate. 
 
Datele se referă la testele de laborator, aplicaţii de construcţie pot fi modificate în mod semnificativ în funcţie de condiţiile de 
punere în aplicare 
Utilizatorul trebuie să verifice caracterul adecvat al produsului pentru utilizator destinat, să îşi asume responsabilitatea de toate 
care decurg din utilizare. 
Fassa S.p.A. îşi rezervă dreptul de a face modificări de orice fel, fără notificare prealabilă. 

 


