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COMBAT 111 
Добавка, предпазваща стените от поява и развитие на водорасли и плесени 

Серия: 481 0111 
 
 
  
Описание 
 
COMBAT 111 е специално създаден като добавка за бои и мазилки за вътрешна и външна 
употреба, за да предпази повърхността от развитие на мухъл, плесен и алгий. 
 
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е разработен за добавка в бои и мазилки за вътрешна и външна употреба, за места 
изложени на голяма влага или трудни за вентилация, като кухни, бани, мазета, тавани и др. 
 
 
Технически характеристики 
 
Разтворител: вода 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 1,14 +/– 0,05 kg/l  
 
 
Подготовка на повърхността 
 
Уверете се че повърхността е напълно съха и узряла. 
 
Повърхността трябва да е здрава и цомпалктна ако не е така вземете нужните мерки да я 
укрепите. 
 
Положете COMBAT 222, изчакайте минимум 30мин. и измийте с вода. След 2-3 часа положете 
COMBAT 333 една или две ръце, за ефективен и дълбок ефект на външни стени, положете 
няколко пъти мокро на мокро и оставете да действа 2-3 часа. Изравнете всички неравности по 
повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания, можете да използвате 
TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или да използвате други продукти 
на циментова основа. Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в 
дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги 
прешкуркайте. На външни повърхности и където повърхността изисква заздравяване 
използвайте ISOMARC 441, а за вътрешно – IDROFIS 470. Две ръце COMBAT 777 или 
SUPERCONFORT емулсионна боя 4880888 се препоръчват за завършак на интериорни 
повърхности. Две ръце емулсионна боя за външна употреба с добавка COMBAT 111 се 
препоръчва за завършак на екстериорни повърхности. 
 
 



Употреба 
 
Разбъркайте. Прибавете COMBAT 111 в съотношение 0,375l. на 2,5l. боя. В бака от 25kg 
мазилка се добавят 2l. COMBAT 111, а в 14/15l. бака боя – 2l. Измиите инструментите след 
употреба 
 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
Не се оцветява 
 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В закрити херметически опаковки 
при правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! 
В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с 
медицинско лице. 
Пазете от деца! 
Носете ръкавици и предпазно облекло 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към 
строителните отходни места. 
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„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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