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Fungex 
  

  
 
Beschrijving en bestemming van het product 
 
Fungex is een kleurloos desinfectiemiddel met een vernietigende werking tegenover bacteriën, 
schimmels, wieren en mossen. 
Fungex wordt gebruikt om muren, opritten, wandelpaden, hout of andere bouwmaterialen vrij te maken 
van vreemde organismen vooraleer het schilderwerk aan te vangen. 
Fungex is een product dat zeer goed penetreert, tot diep in het organisme. Daardoor is het product 
efficiënter dan de klassieke reinigingsmiddelen die niet zo diep doordringen en over een geringere 
destructieve werking beschikken. 
Het Ministerie van Volksgezondheid & Leefmilieu heeft aan dit product het volgend toelatingsnummer 
toegekend : 9884 B. 
 

Bindmiddel 
 
Bestaat hoofdzakelijk uit samengestelde ammoniumzouten 
 

Kleur 
 
Kleurloos. 
 
Technische gegevens 
  

 Densiteit: ± 1.0 g/cm³ 
 Vaste-stof-gehalte: 3 (± 1) % in volume  
 Verdunner: Water 
 Theoretisch rendement: 8 – 10 m²/L 

 Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de 
ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie. 

 

Oppervlaktevoorbehandeling 
 
Vooraleer de Fungex behandeling aan te vatten, is het aangeraden om het oppervlak eerst te reinigen, 
manueel of met hogedrukspuit, teneinde zoveel mogelijk onzuiverheden te verwijderen. 
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Gebruikswijze 
 
Op het te behandelen oppervlak Fungex aanbrengen tot oververzadiging. 
Bij zeer hardnekkige aangroei (oude lagen of dikke korsten) een tweede of zelfs een derde laag 
aanbrengen met enkel uren interval. 
Wanneer de ondergrond zuiver en droog is, kunnen de schilderwerken worden verdergezet.  
Fungex is een desinfectiemiddel. Het product biedt geen bescherming tegen nieuwe aangroei, m.a.w. 
de gezuiverde ondergrond moet beschermd worden met een aangepast product (zoals bijvoorbeeld 
Cryltane CF of Resacryl). 
 

Applicatievoorwaarden 
 
Fungex niet verwerken onder de 5°C en bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%. 
 

Stockagestabiliteit 
 
Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een droge, vorstvrije plaats 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 
Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en 
transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.  
 
De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com 
 
Disclaimer 
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests 
en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen 
aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints  worden afgeleid.  
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de 
werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. 
Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere. 


