
 

 

einzA Farben GmbH & Co KG • Junkersstraße 13 • 30179 Hannover • www.einzA.com Nr.335A; - 1 – 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 335A 

Antigrün  
 

 

 

Typ materiálu   vodný biocidní roztok. 

Účel aplikace   k renovaci podkladů napadených houbami, mechy a řasami v exteriéru. 

Hustota    cca. 1,00 

Vlastnosti   einzA Antigrün je vysoce účinný proti bakteriím, houbám a řasám. 

Díky svým výrazným smáčivým a penetračním vlastnostem se účinkem 

neomezuje pouze na povrchy, ale zasahuje i do hlubších vrstev podkladu. 

Aktivní složka   Benzalkoniumchlorid: 2,4% 

Evidenční č. BauA   N – 41474 

Spotřeba    cca. 100-500 ml/m2 

Podklady    vhodné pro všechny běžné podklady. 

Příprava podkladů Povrchy v exteriéru čistěte v souladu s předpisy vhodnou metodou tak, aby 

byly zcela odstraněny řasy, houby, mech, prach, nečistoty a mastnota. Zde 

se osvědčilo čištění vysokotlakým čističem. Před dalším zpracováním se 

ujistěte, že je podklad dostatečně suchý. 

Aplikace  einzA Antigrün zřeďte s vodou v maximálním poměru 1:1 a jemně ho 

aplikujte štětcem. Přípravek necháme působit minimálně 24 hodin. 

Nestabilní podklady je nutné odpovídajícím způsobem připravit. Je třeba 

dodržovat předpisy aktuálního vydání letáku BFS č.20 „Stavební zkoušky pro 

posouzení podkladu“. 

Po stanovené době působení lze podklad předem ošetřený přípravkem einzA 

Antigrün napenetrovat vhodným zpevňujícím základním nátěrem, jako je 

einzA Elastic-Grund nebo einzA Hydrosol-Tiefgrund. 

Mezinátěr a vrchní nátěr by měl být proveden pouze disperzními barvami 

einzA zesílenými vzorcem H (např. einzA Premium Fassadenfarbe, einzA 

silicon Fassadenfarbe, einzA Garant, einzA Novacryl, einzA Domicil,  
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einzA mineralit Fassadenfarbe, einzA Siliconharzfarbe F1, einzA 

Fassadenweiß atd.). 

Teplota zpracování  teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší jak +5°C. 

Čištění nástrojů   ihned po použití vodou 

Skladování  skladujte na chladném místě, chráněném před mrazem v    uzavřené 

originální nádobě. 

Velikost balení   5l (kanystr) 

Výstražná upozornění  

Bod vzplanutí   nehořlavé 

Třída nebezpečnosti dle VBF vynechán 

Třída ohrožení vody  třída 1 – klasifikace dle AwSV (Nařízení o systémech pro manipulaci 

s látkami znečišťujícími vodu). 

Rady  zabraňte vniknutí do půdy a vody. Vyhněte se kontaktu s okolní vegetací. 

Bezpečnostní rady a označení 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

  Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

  žádný filmotvorný produkt, žádná přiřazení a klasifikace VOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 

Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 

spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky.  

Vydání 03/2021; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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