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Biozid TC 8102 
Speciální fungicidní a algicidní koncentrát  
jako přísada do fasádních barev a omítek 
na silikátové, silikonové a disperzní bázi. 
 
Pouze pro venkovní použití 

 

 

 
 

 

 
 

Popis výrobku 

Oblast použití Biozid TC 8102* je speciální přísada do všech venkovních fasádních barev a 
omítek Tex-Color na silikátové, silikonové a disperzní bázi jako prevence proti 
napadení řadami a plísněmi. 
 

Vlastnosti Pro fungicidní a algicidní účinek v barvách a omítkách na bázi disperzí či 
silikátové a silikonové pryskyřice. 
 

Odstín transparentní 
 

Hustota  cca 1,0 g/cm3 
 

Typ materiálu mikrobiocidní kombinace účinných látek 
 

Účinné látky  2,88 g/kg terbutryn (ISO) 
2,88 g/kg pyrithion zinku 
1,40 g/kg 2-octyl-2H-isothiazol-3-on 
 

Kód výrobku M – DF 02F 

 
 
 
 

Zpracování 

Přidávání Biozid TC 8102* před přidáním důkladně protřepejte a přidejte ho 
v předepsaném dávkování (poměr směsi) do disperzní barvy nebo omítky. 
Ručně ho důkladně vmíchejte do zpracovávaného materiálu. Použití běžných 
míchadel je výhodou. 
 

Poměr směsi u omítek 250 ml na 25 kg, u barev 250 ml na 12,5 l 
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Podklad Z napadených ploch důkladně odstranit řasy, plísně či houby, promýt a 
nechat dobře vyschnout.  
Natřít neředěným přípravkem Biozid Sanierlösung TC 8101* a nechat 
schnout 24 hodin.  
 

Snášenlivost Přidávejte pouze v předepsaném dávkování. Nepřidávejte či 
nepřimíchávejte materiály jiného druhu. 

 
 
 
 
 
 

Upozornění 

* Dbejte na bezpečné používání biocidů. Před upotřebením si vždy přečtěte 
označení a informace o produktu. 
Značení je uvedeno na bezpečnostním listu produktu. 
 

Reg. č. BAuA N-19306 

Dodávaná množství 250 ml (koncentrát) 
 

Skladování V suchu a chladu, chraňte před mrazem. Načaté nádoby uchovávejte dobře 
uzavřené. 
 

Bezpečnostní pokyny Dráždivý. Podráždění může nastat při styku s pokožkou. Škodlivý pro vodní 
organismy, ve vodách může mít dlouhodobý škodlivý účinek. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zamezte úniku do životního prostředí. Obstarejte si speciální 
pokyny / prostudujte bezpečnostní list produktu. Odpady a nádoby musí být 
odstraněny bezpečným způsobem. Při práci používejte vhodné ochranné 
rukavice. Zamezte styku s pokožkou. 
 

Likvidace odpadu K recyklaci předávejte pouze dokonale vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu 
odevzdejte ve sběrném středisku pro speciální odpady. Kód odpadu podle 
vyhlášky AVV: 070699. Při smíchání s disperzní barvou: kód odpadu č. 
080112. 

 

 

 

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností v oblasti aplikačních 
technik. S ohledem na rozmanitost podkladů a podmínek konkrétního objektu je však kupující či uživatel povinen na vlastní 
odpovědnost odborně a odpovídajícím způsobem prověřit vhodnost našich materiálů pro zamýšlený účel použití za daných 
podmínek. Z výše uvedených údajů nelze dovozovat jakékoliv právní závazky. Vydáním nového technického listu pozbývá 
tento list platnost. 

Další informace získáte na tel. č. 0800/ 63333782. 
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