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Lembar Data Teknis
AVITEX BIOCIDAL WASH
Deskripsi Produk :
AVITEX BIOCIDAL WASH adalah cairan berbahan dasar air yang sangat efektif fungsinya sebagai pembasmi dan
pencegah pertumbuhan bakteri, jamur dan lumut yang ada pada permukaan tembok yang akan di cat. Selain
membasmi jamur dan lumut, AVITEX BIOCIDAL WASH dapat menambah daya tahan cat akhirnya terhadap
serangan jamur dan lumut. Pemakaiannya sangat mudah dan tidak perlu diblilas, sangat sesuai untuk permukaan
tembok baik interior maupun eksterior.

Fitur dan Kegunaan :
•
•
•
•
•

Dipakai sebelum dilakukan pengecatan pada bangunan dan perumahan di area dimana banyak tumbuh
jamur dan lumut
Tidak berbau
Selain membunuh jamur dan lumut juga memberi tambahan daya tahan pada cat akhir
Tidak mempengaruhi daya lekat dan warna dari cat akhirnya
Dapat dicat langsung tanpa dibilas

Jenis permukaan :
Bisa digunakan untuk membersihkan jamur dan lumut yang terdapat pada metal, bahan dari plastic, kaca, batu
dan tembok semen.

Spesifikasi
Penampilan
Warna
Kekentalan @ 30 oC
Berat Jenis @ 30 oC
Kadar padatan (%)
Waktu kering aplikasi
Pengecatan berikutnya
Cara Aplikasi
Daya Sebar Teoritis

Cairan
Bening sampai agak kekuning – kuningan
20 – 22 detik
0,99 – 1,01 kg/Liter
Tidak diukur
Kurang lebih 1 – 2 jam tergantung pada sirkulasi udara dan
suhu ruangan
Setelah 1 – 2 jam
Menggunakan roller dan kuas
+ 16,0 – 18,0 m2/kg

Kemasan
0,9 Liter
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Technical Data Sheet
Pengenceran :
Dapat langsung digunakan tanpa pengenceran.

•

Cara pemakaian :
Permukaan yang akan diaplikasikan harus bersih dari kotoran
Apabila jamur dan masih terlalu tebal, sikat dengan air hingga bersih.
Aplikasikan Avitex Biocidal Wash hingga merata
Setelah kering dapat langsung dilakukan pengecatan dengan Cat Avitex pilihan Anda, tanpa harus dibilas.

•
•
•
•

Pembersihan Peralatan:
Segera cuci semua peralatan dengan air bersih

Sistem Penyimpanan :
•
•
•
•
•

Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
¨
¨
¨
¨
¨

Termasuk bahan yang mudah terbakar
Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritis mata/kulit, kulit kering & pecah –
pecah. Bila terhirup uap pada konsentrasi tinggi, akan menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing.
Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir selama + 15 menit. Cuci tangan atau bagian tubuh
yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap, segera bawa ke area yang terbuka
Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan, segera bawa ke dokter
Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka Panjang. Lihat
Keselamanat Produk untuk informasi lebih lanjut.
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