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Ochrona przed pleśnią z powłoką KefaRid — ponieważ fizyka nigdy nie zawodzi 

Rozwój pleśni uszkadza substancję budowlaną, a także obciąża środowisko 

i szkodzi zdrowiu. Poprzez utrzymywanie zagrożonych ścian w stanie suchym, 

powłoka KefaRid usuwa pleśń i to bez rozpuszczalników oraz chemicznych 

substancji toksycznych. Za sprawą wyjątkowej mikroporowatej struktury 

KefaRid przerywa napięcie powierzchniowe wody i rozprasza ją tak, aby 

umożliwić bezproblemowe jej odparowanie. W rezultacie zapewnia ona stałą 

ochronę substancji budowlanej i magazynowanych towarów przed atakami 

zarodników pleśni i bakterii. 

Właściwości 

· zapobieganie rozwojowi pleśni 

· ochrona przed wodą kondensacyjną 

· bezemisyjna 

· niezapalna 

· w razie pożaru nie uwalnia substancji toksycznych (ISO 5659-2) 

· otwarta dyfuzjnie 

· elastyczna 

· umożliwia szybkie odparowanie 

Przeznaczenie 

Do stosowania na wszystkich podłożach zaatakowanych przez pleśń i bakterie 

lub w celach profilaktycznych. Nie nadaje się do powierzchni, które są 

narażone na ciągłe działanie płynącej wody. KefaRid można nanosić 

bezpośrednio na ścianę lub tapetę. Tynki gipsowe muszą być wcześniej 

wytapetowane. 



 

KefaRid 

karta danych technicznych dotyczących zastosowania 

(nanoszenie pędzlem) 

 

KEFA System GmbH, Katzbachstraße 14, 10965 Berlin 
Tel.: 030 789 52 485 Fax: 030 789 52 492 

www.kefasystem.com -  info@kefasystem.com 

2 

 

Aplikacja 

KefaRid ( pędzel ) można zabarwiać za pomocą rozpuszczającego w wodzie 

pigmentu koloryzującego ( maks. 8% ). Standardowy kolor: biały. 

Obróbka: od +5°C 

1. Czyszczenie z użyciem KefaWash 

Do przygotowania powierzchni zaatakowanych przez pleśń i baterie użyć 

preparat KefaWash. W tym celu całkowicie usunąć tapety i naprawić podłoże. 

Miejsca zaatakowane przez pleśń wyczyścić rozcieńczonym wodą produktem 

KefaWash ( proporcja 1 : 1 ). 

Zużycie materiału 

ok. 150–200 ml/m2 

Czas działania 

Pozostawić działaniu na okres ok. 30 minut. Następnie oczyścić powierzchnię 

przy użyciu czystej wody i wilgotnej gąbki lub szmatki. 

Czas schnięcia 

ok. 2 h 

2. Tapetowanie 

Odpowiednim rodzajem tapet są tapety typu raufaza, flizelinowe itp. Nie 

stosować fototapet ani innych podobnych rodzajów tapet. Wymieszać klej do 

tapet z wodą i KefaWash zgodnie z informacjami na opakowaniu. ( Proporcja 
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mieszania: 4 porcje wody, 1 porcja KefaWash ). 

Tapetować jak zwykle, pozostawić do wyschnięcia. 

3. Końcowa powłoka z KefaRid 

Przed użyciem KefaRid dobrze wymieszać. Najpierw nanieść pędzlem lub 

wałkiem pierwszą warstwę (ok. 250 g/m2), pozostawić do wyschnięcia, a 

następnie w kolejnych cyklach roboczych wykonać warstwę o pożądanej 

grubości.  

Zużycie KefaRid 

600–800 g/m2 (Ważne: Aby powierzchnia mikroporów mogła skutecznie 

osiągnąć swoje fizyczne działanie, grubość warstwy musi wynosić co najmniej 

600 g mokrego materiału na m2.) 

Czas schnięcia 

Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 4–5 h w temp. 20°C. Podczas 

stosowania zapewnić dostateczną wentylację. 

Czyszczenie 

Narzędzia wyczyścić czystą wodą. 

4. Późniejsza obróbka 

Bezwzględnie nie pokrywać powłoki KefaRid innymi materiałami! 

Jeżeli na powierzchni pokrytej KefaRid zbiera się kurz lub brud, może ona 

zostać zaatakowana przez zarodniki grzybów. W takim przypadku powierzchnie 

pokryte KefaRid należy jeszcze raz wyczyścić rozcieńczonym w wodzie 
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produktem KefaWash w proporcji 1:25 ( zużycie KefaWash ok. 150 ml/m2 ). 

Klasa zagrożenia: 0 

 

Także po wykonaniu powłoki zapewnić dostateczną wentylację i wystarczające 

odpowietrzenie. 

Wartości graniczne VOC wg UE, kategoria A/a 30 g/l 

KefaRid nanoszenie pędzlem VOC 14 g/l 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, otwartych wód lub 

gleby. Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. 

Zaschnięte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi lub odpadami 

budowlanymi. Płynne resztki oddać do odpowiedniego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów. Postępować zgodnie z informacją o produkcie! Magazynować 

w miejscu chronionym przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem. 


