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COMBAT 333 
ЗА ПОДОБРЕНИЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СТЕНИТЕ 

Код: 4810333 
 
 
ОПИСАНИЕ  
 
COMBAT 333 - "предохраняващ", използва се за подобрение състоянието на стените, действа 
като противомухълно средство, спиращо неговото размножение. Предпазва външния вид на 
декоративните покрития от плесен, гъби и водорасли; използва се за фасадни и външни 
работи.  
 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ  
 
Нанася се на всякакъв вид повърхности, поразени от различни типове мухъл, върху 
декоративни бои и пластикови покрития.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Разтворител: Вода  
Маса на обема: UNI 8910: 1,00  +0,02 кг./л.  
Време на съхнене: при +25С и 65% U.R. (влажност) на повърхността - 30 мин.; нанасяне на 
бои - след 2-3 часа.  
Разход: приблизително 8-10 м.кв. на слой  
Чистене на инструментите - веднага  след използването.  
 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИ  
 
Повърхности, които никога не са боядисвани 
 
Повърхността трябва да е добре изсъхнала. Да е плътна и да не е склонна към разрушаване. 
В противен случай вземете необходимите мерки за възстановяване и укрепете с помощта на 
специални материали.  
 
Обработете повърхността с COMBAT 222 - очистващ 4810222. След 30 мин. измийте с вода.  
 
След 2-3 часа обработете, изравнявайки повърхността,  като равномерно нанасяте с четка или  
спрей 1-2 слоя COMBAT 333 за подобряване състоянието на стените.  
 
За по-ефективно действие и по-дълбоко проникване на външната повърхност, нанасяте 
няколко пъти материала, мокър на мокро и го оставяте 2-3 часа.  
 
Почиствате неравностите на повърхноста.  
 
Дупки и пропуквания могат да се обработят с TAMSTUCCO 9400006, a също и с прах 9410100.  



Пропукванията могат да се запълват с мазилка или аналогични материали.  
 
Отшлифовайте с помощта на шкурка.  
 
Отстранете прахта, мръсотията и др. с мека четка.  
 
За фасади на стари и неукрепнали добре повърхности за външни или вътрешни работи, които 
са с малка дебелина или са склонни да се ронят от времето, се нанася изолиращ наситен 
фиксатор ISOMARC 4410111, разреден със специален разредител 5080803 или ATOMO - 
микроемулсионен фиксатор за външни работи, разреден до 50 - 60% с вода.  
 
За работа вътрe в помещението  слоят IDRO - FIS 4700006 - настенен акрилов фиксатор  
(грунд), е разреден с вода 1:6 или 1:8.  
 
За вътрешни помещения ви съветваме да нанесете два слоя водоемулсионна боя COMBAT- 
777  (4870777) или атермична боя SUPERCONFORT   (4880888)  
 
При външни повърхности, нанесете два слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA, серия 431 
или боя за външни работи с добавяне на COMBAT-111 ( 4810 111), AQUASIL, CRISIL LISCHIA.  
 
 
За вече боядисвани повърхности  
 
Проверете плътността и прилепването на повърхността.  
 
Почистете неприлепналите добре стари слоеве.  
 
Обработете повърхността с COMBAT 222 - очистващ 4810222. След 30 мин. измийте с вода.  
 
След 2-3 часа обработете, изравнявайки повърхността,  като равномерно нанасяте с четка или 
спрей 1-2 слоя COMBAT 333 за подобряване състоянието на стените.  
 
За по-ефективно действие и по-дълбоко проникване на външната повърхност, нанасяте 
няколко пъти материала, мокър на мокро и го оставяте 2-3 часа.  
 
Почистете неравностите и нанесете фиксатор както е описано по-горе.  
 
При вътрешни повърхности съветваме да нанесете два слоя боя COMBAT- 777 (4870777) или  
атермична боя SUPERCONFORT  (4880888)  
 
При външни повърхности, нанесете два слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA, серия 431 
или боя за външни работи с добавяне на COMBAT-111  ( 4810 111), AQUASIL, CRISIL LISCHIA.  
 
 
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ  
 
Продуктът може да се нанесе с четка или спрей.  
Продуктът е готов за използване.  
Материалът се нанася в 1-2 слоя в зависимост от степента на поражението с мухъл и др.  
 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА  
 
Температурата за съхранение е от +5С до +30С. В затворени здрави опаковки при правилно 
съхраняване, срокът на годност е около 2 години.  
 



 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
 
Дразни очите и кожата.  
Може да предизвика алергична реакция на кожата.  
Съдържа: 2-отил -2Н; -изотиазолин -3ОН.  
При контакт със свободен О  2 образува токсичен газ.  
Да се пази от деца!  
Не дишайте изпаренията му!  
Не го изхвърляйте в отходната канализация!  
Използвайте го на добре вентилирани места.  
Ако попадне в стомаха, потърсете лекар и му покажете опаковката.  
 
 
 
 
 

�������� 	
�� 
 
„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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