systém stavebních profilů | příslušenství pro střechy

Prostředky na ochranu fasáD
NOVINKA!

WDL Protect

WDL Cleaner

Ochrana fasádní omítky proti mechům, řasám a plísním

Odstraňovač mechů, řas a plísní z fasádních omítek

WDL Protect ochranný nátěr k prevenci proti tvorbě řas, plísní a mechů na fasádách stavebních objektů.

WDL Cleaner vysoce účinný víceúčelový čistič pro kompletní odstranění organických nečistot (mastné
skvrny, mechy, houby, plísně atd.) ze všech porézních stavebních materiálů.

Složení:
•	fotokatalyticky vysoce účinná látka (titandioxid) citlivá na světlo
•	aktivní nanočástice kovů kontaktně působící proti širokému spektru nežádoucích organizmů

Složení:
•	unikátní vodný roztok kvartérních amoniových solí s širokým spektrem účinnosti a tenzidu

Použití – výhody:
•	dlouhodobě ochraňuje fasádu proti tvorbě mechů, řas a plísní
•	vytváří téměř neviditelný film, takže zachovává původní barvu fasády
•	aplikuje se jako konečný nátěr na nové omítce nebo na původní omítce očištěné přípravkem WDL
Cleaner
•	Vydatnost: 8 -16 m2 / litr

Použití – výhody:
•	vysoká účinnost
•	nemění povrch materiálu
•	rychlé působení
•	snadné použití
•	lze použít na všechny typy povrchů
•	Vydatnost: 8 - 16 m2 / litr

Návod na použití:
Na novou nebo čistou fasádu naneseme vrstvu ochranného přípravku WDL Protect (štětcem, válečkem nebo nástřikem). Přípravek je dodáván jako koncentrát, před použitím je nutné ho zředit s vodou
v poměru 1:1! Po zaschnutí vznikne na fasádě prakticky neviditelný ochranný film. WDL Protect nenahrazuje fasádní nátěr, slouží pouze k dlouhodobé ochraně fasády proti růstu nežádoucích organizmů.

Návod na použití:
Na znečištěnou fasádu naneseme přípravek WDL Cleaner (štětcem, válečkem nebo nástřikem).
Po 20 minutách fasádu umyjeme, např. vysokotlakým zařízením. Druhý den, po vyschnutí fasády,
naneseme vrstvu ochranného nátěru WDL Protect.

ZNEČIŠTĚNÁ FASÁDA
PŘED APLIKACÍ
WDL Cleaner
WDL Protect

OŠETŘENÁ FASÁDA
PO APLIKACI
WDL Cleaner
WDL Protect

Objednávací
číslo

Balení (litr)
balení / karton

Paleta
(litrů)

WDL Protect 1 l

259.001

1 / 13

351

WDL Protect 5 l

259.005

5

80

Typ

Objednávací
číslo

Balení (litr)
balení / karton

Paleta
(litrů)

WDL Cleaner 1 l

259.101

1 / 13

351

WDL Cleaner 5 l

259.105

5

80

Typ
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