
Prince Color® Multi Top FC
Sanačný prostriedok

Rozsah použitia

• Na vonkajšie použitie. 
• Sanačný prostriedok na ošetrenie a prevenciu 
plôch pred napadnutím mikroorganizmami s 
obsahom biocídov.

Vlastnosti produktu

• Vysoko účinný, bez ďalšieho riedenia vodou. 
• Bezfarebný. 
• Bez zápachu. 
• Neobsahuje rozpúšťadlá. 
• Pretierateľný fasádnymi nátermi BASF.

Príprava podkladu

• Podklad musí byť suchý, pevný, bez silikónu, 
vosku, olejov, tukov a prachu (podľa DIN 18363, 
zvlášť časť 3.1.1). 
• Podklad je nutné zbaviť zle držiacich starých 
náterov a nesúdržných častíc.

Spracovanie

• Očistenie napadnutých plôch: 
Na plochy sýto naniesť Prince Color® Multi Top FC, 
nechať cca 1 hod. pôsobiť a potom očistiť tlakovou 
vodou do 50 barov (tlakovú vodu nepoužívať 
pri zatepľovacích systémoch). Opakovať až do 
úplného vyčistenia podkladu.  
 
• Preventívna ochrana čistých plôch 
-nenapadnutých machom a pod.: 
- 1x sýto naniesť Prince Color® Multi Top FC a 
nechať zaschnúť - neumývať. 
 
• Spevnenie poškodených podkladov: 
Poškodené a neúnosné podklady je potrebné 
spevniť po dostatočnom preschnutí prípravku (min. 
24 hod.) s použitím podkladových náterov Prince 
Color® Multigrund PGS, PGM (pri zatepľovacích 
systémoch s polystyrénom nepoužívať penetrácie 
na báze rozpúšťadla - len vodou riediteľné).

• Krycí náter 
Fasádnou farbou (Prince Color® Multi Top FS).

Dôležité upozornenia

Materiál nie je možné pridávať do fasádnych farieb 
Prince Color® - zrážanie roztoku!

Bezpečnostné pokyny

• Všeobecné pokyny: 
Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri 
pochybnostiach privolať lekársku pomoc. 
Nevyvolávať zvracanie. Pri bezvedomí sledovať 
životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú 
činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď 
zavolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý 
nedýcha, spriechodniť  dýchacie cesty (napr. 
odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do 
úst. 
• Pri nadýchaní: 
Zabezpečiť prívod čistého vzduchu, postihnutého 
uložiť v kľude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní 
alebo zástave dychu uskutočniť umelé dýchanie. 
Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy na 
boku a privolať lekársku pomoc. Nevdychovať 
pary. Priestory dobre vetrať. 
• Pri kontakte s pokožkou: 
Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, 
postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom 
vody, mydlom alebo vhodným čistiacim 
prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po 
umytí ošetriť vhodným reparačným krémom. 
• Pri zasiahnutí očí: 
Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou 
vodou min. 10 min., vyhľadať lekársku pomoc. 
• Pri požití: 
Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, 
nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a 
ukázať obal alebo označenie. 
• Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pri nástreku 
použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích 
orgánov. Používať osobné ochranné prostriedky 
na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. 
Pri dlhšom alebo opakovanom kontakte používať 
ochranný krém. Používať ochranný odev. 
Pozor: Obsahuje biocídny prostriedok.  
100 g produktu obsahuje účinné látky: 0,03 g 
2-Oktylizotiazolinón, 0,27 g Kokosbenzyldime-
tylamóniumchlorid. 
Registračné číslo CCHLP:  
bio/357/D/11/CCHLP.



Balenie a skladovanie

• Balenie: 10 l nádoba. 
• Skladovateľnosť: v suchom a chladnom prostredí 
pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od 
dátumu výroby. Otvorené balenia dobre uzavrieť  
a skoro spotrebovať.

Likvidácia odpadu

• Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o 
odpadoch v platnom znení, kód odpadu: 08 02 03, 
kat. „O“. 
• Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je 
možné znova použiť, inak ako plastový obal, kód 
odpadu: 15 01 02, kat. „O“. 
• Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do 
vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko 
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou 
podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Hustota/Objemová hmotnosť cca 1,0 g/cm3 

Farebný odtieň Bezfarebný
Stupeň lesku/povrch Matný
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu) Nespracovávať pri teplote pod +5 °C a pri pôsobení 

priameho slnečného žiarenia
Spracovanie Natieraním
Spotreba (na náter)* 
- odstraňovací a čistiaci náter:  
 
- ochranný náter – predúprava:

 
1 l Prince Color® Multi Top FC podľa savosti 
podkladu na cca 4 m2 plochy 
1 l Prince Color® Multi Top FC podľa savosti 
podkladu na cca 5 m2 plochy

Doba schnutia (+20 °C/65% rel. vlhkosť vzduchu) 
- pretierateľný: 

 
Po cca 24 hod.

Farebné tónovanie −
Riedenie Neriedi sa

* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu – tú je potrebné 
vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.
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BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918 
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91 
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918 
T 0918 444 918

Bratislava I.– V, Senec

T 0903 400 851 
T 0918 444 918

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica,Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa 

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným 

znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. 

Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk 
Vydané: Marec 2012                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.


