Acrylic paint
100% áêñõëéêü ÷ñþìá
êïñõöáßáò ðïéüôçôáò.

Φυσικά – Χημικά χαρακτηριστικά:
Στερεά Συστατικά: 63% ± 1%.
Ιξώδες: 110krebs units - 120krebs units.
Ειδικό Βάρος: 1,46kg/lit (±0,01).
ÅöáñìïãÞ:
Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless
δύο στρώσεις ACRYLIC PAINT, σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλο,
σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, κ.λπ. Μην
εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των
40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Ôï ACRYLIC PAINT åßíáé 100% áêñõëéêü ÷ñþìá, êáôáóêåõáóìÝíï áðü õøçëÞò
ðïéüôçôáò áêñõëéêÝò ñçôßíåò ãéá ðïëý ìåãÜëåò áíôï÷Ýò. Äåí êéôñéíßæåé, áðëþíåé
èáõìÜóéá êáé óõíäõÜæåé åîáéñåôéêÝò áíôï÷Ýò óôéò äõóìåíåßò êáéñéêÝò óõíèÞêåò,
ìåãÜëç äéÜñêåéá æùÞò, Üñéóôç êáëõðôéêüôçôá, õøçëÞ ëåõêüôçôá êáé åõêïëßá
åöáñìïãÞò. Ôï ACRYLIC PAINT óõíéóôÜôáé êõñßùò ãéá åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç óå ðáëéÝò êáé
íÝåò åðéöÜíåéåò áðü óïâÜ, ìðåôüí, ôïýâëï, ãõøïóáíßäá, áìéáíôïôóéìÝíôï, îýëï, ê.ëð.
êáé åßíáé éäáíéêü ãéá ôçí ðñïóôáóßá ïñåéíþí Þ ðáñáèáëÜóóéùí êôéñßùí, îåíïäï÷åßùí
êáé ãåíéêüôåñá åðéöáíåéþí ðïõ äÝ÷ïíôáé Ýíôïíåò êëéìáôïëïãéêÝò êáôáðïíÞóåéò áðü
ôçí çëéáêÞ áêôéíïâïëßá, ôç âñï÷Þ, ôçí õãñáóßá êáé ôïõò áôìïóöáéñéêïýò ñýðïõò. Ôï
ACRYLIC PAINT äßíåé Ýíá ïìïéüìïñöï ìáô ôåëåßùìá ðïõ áäéáâñï÷ïðïéåß ôçí
åðéöÜíåéá, åíþ ôáõôü÷ñïíá áöÞíåé ôïõò ôïß÷ïõò íá áíáðíÝïõí.
Ðñïåñãáóßá:
Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και
λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές,
επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό
Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή
παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας
χρώματα ασταρώστε με Αστάρι Διαλύτη DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με
WHITE SPIRIT ή με Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER, αραιωμένο
έως 50% με καθαρό νερό. Για την επαναβαφή επιφανειών σε καλή κατάσταση, χωρίς
προβλήματα συνοχής, εφαρμόστε απ' ευθείας δύο χέρια αραιωμένου χρώματος.

ÓôÝãíùìá - ÅðáíáâáöÞ:
Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται μετά
από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).
Áðüäïóç:
Περίπου 12-14 m2/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
Áðï÷ñþóåéò:
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων,
COLOR CREATIONS της VERNILAC.
ÁðïèÞêåõóç:
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.
ÐôçôéêÝò ïñãáíéêÝò åíþóåéò (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 38
g/l.

Áñáßùóç:
10-15% με καθαρό νερό.
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Acrylic paint
Êáèáñéóìüò 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.
Äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí:
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.
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