Acrylic paint
elastic
Ελαστική ενεργειακή βαφή στεγανοποίησης,
υγρομόνωσης, αδιαβροχοποίησης και σφράγισης
τριχοειδών ρηγματώσεων σε εξωτερικούς τοίχους
και προσόψεις.

PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT ή με Μικρονιζέ
Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER,
αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.
Áñáßùóç:
10-15% με καθαρό νερό.
Φυóικά – Χçμικά χáñáκτçñιóτικά:
Στερεά Συστατικά:
Λευκό 68%, Βάσεις: D, TR 67% ± 1 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM
D2369.
Πυκνότητα (20o):
Λευκό: 1,49 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.
Βάση D: 1,47 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.
Βάση TR: 1,46 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.
Ιξώδες:
Λευκό: 120 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
Βάση D: 120 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
Βάση TR: 125 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
ph: 8,0-8,5.

Το ACRYLIC PAINT ELASTIC είναι υψηλής ποιότητας, ελαστομερές μονωτικό και χρώμα
μαζί, κατασκευασμένο από ειδικές 100% ακρυλικές ρητίνες (UV-αλληλοδικτυούμενες),
ιδανικό για τη στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων από τη βροχή, την
υγρασία και τον παγετό. Χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του βάφει και ταυτόχρονα
στεγανοποιεί κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν ή σπατουλαριστά,
σχηματίζοντας ένα αδιάβροχο και σκληρό επιφανειακά φιλμ που δεν λερώνει και
διατηρεί αναλλοίωτη την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά του στη βροχή, το χιόνι,
τον παγετό, το δυνατό ήλιο, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, την υγρασία,
τη μούχλα και τη χημική ρύπανση σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Το ACRYLIC
PAINT ELASTIC καλύπτει πλήρως τριχοειδή και μικρορωγμές, έχει ισχυρή πρόσφυση
και παρακολουθεί με μεγάλη ευκολία τις συστολές και διαστολές όλων των
επιφανειών, διατηρώντας αναλλοίωτη τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την
ανθεκτικότητά του, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες από -25oC έως
+100oC. Είναι σχεδόν άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και σχηματίζει ένα
τέλειο φινίρισμα που διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του για πολλά χρόνια.
Ðñïåñãáóßá:
Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια,
άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Σκασίματα και μικρορωγμές μεγα-λύτερα
από 1 mm στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή με
Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό
καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών
καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη
να στεγνώσει. Σε καθαρές επιφάνειες, ασταρώστε με Αστάρι Διαλύτη DUROCOAT

ÅöáñμïãÞ:
Αναδεύστε πολύ καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή
πιστόλι airless δύο στρώσεις ACRYLIC PAINT ELASTIC, σε νέες ή
παλιές εξωτερικές επιφάνειες και προσόψεις από μπετόν, σοβά,
τούβλο, ξύλο, πέτρα, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία,
σπατουλαριστά κ.λπ. Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας θα πρέπει να
είναι μεταξύ 8oC και 35oC. Μην εφαρμόζετε σε περιπτώσεις όπου
το επόμενο εικοσιτετράωρο υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού.
ÓτÝãíùμá - ÅðáíáâáöÞ:
Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3 ώρες. Επαναβάφεται μετά
από 8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).
Áðüäïóç:
Περίπου 11 m2/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες χωρίς προβλήματα. Σε επιφάνειες με τριχοειδή και
μικρορωγμές έως 1 mm καλύπτει περίπου 4-6 m2/lt.
Áðïχñþóåιò:
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων,
COLOR CREATIONS της VERNILAC.
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ÁðïèÞκåυóç:
Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και
δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5oC έως 40oC. Μετά την εφαρμογή
σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.
ÐτçτικÝò ïñãáíικÝò åíþóåιò (Ð.Ï.Å.):
Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το
συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού
υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l. (2010). Το έτοιμο πρός χρήση προϊόν περιέχει
κατά μέγιστο 39 g/l.
Êáèáñιóμüò åñãáëåßùí:
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με
σαπούνι ή διαλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο
ορίζοντα.
Äιáχåßñιóç áðïâëÞτùí:
Η διαχείρηση υλικού και κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Αναζητήστε συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη διάθεση και
αποκομιδή των αποβλήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην απορρίπτετε το χρώμα
που δεν χρησιμοποιήσατε στο σύστημα της αποχέτευσης.
ÕãιåιíÞ, áóöάëåιá κáι ðñïóτáóßá ðåñιâάëëïíτïò:
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εξασφαλίστε καλό αερισμό
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο καθαρισμός των παλιών
βαμμένων επιφανειών με ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο κ.λπ. μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα κατάλληλα μέσα
ατομικής προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, κ.λπ.
Περιέχει μείγμα των: 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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