Aquacare
AäéÜâñï÷ï &
õäáôïáðùèçôéêü âåñíßêé
íåñïý åîùôåñéêÞò ÷ñÞóçò.

ÅöáñìïãÞ:
Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι 2-3 ÷Ýñéá
AQUACARE, óå åóùôåñéêÝò, áëëÜ êõñßùò åîùôåñéêÝò îýëéíåò
åðéöÜíåéåò, üðùò ðüñôåò, ðáñÜèõñá, êïõöþìáôá, êÜãêåëá,
êïõðáóôÝò, ðåñéöñÜîåéò, ðÝñãêïëåò, Ýðéðëá êÞðïõ, ê.ëð. Μην
εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των
40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.
Φυσικά – Χημικά χαρακτηριστικά:
Στερεά Συστατικά μίγματος: 34% ± 1%.
Ιξώδες (DIN 6): 40΄΄± 5΄΄.
Χρόνος Στεγνώματος στους 20οC: Ελεύθερο σκόνης: 20΄-25΄’,
Στεγνό στο άγγιγμα: 40΄-50΄ , Στεγνό στο βάθος: 2-3 ώρες.
Πυκνότητα: 1,05 ± 0,01 Kg/L
ÓôÝãíùìá - ÅðáíáâáöÞ:
Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 45-60 λεπτά. Επαναβάφεται
μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής
εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία –
υγρασία).

Ôï AQUACARE åßíáé Ü÷ñùìï, äéáêïóìçôéêü êáé ðñïóôáôåõôéêü âåñíßêé íåñïý, áêñõëéêÞò
âÜóçò, éäáíéêü ãéÜ üëåò ôéò åóùôåñéêÝò, áëëÜ êõñßùò åîùôåñéêÝò îýëéíåò åðéöÜíåéåò,
üðùò ðüñôåò, ðáñÜèõñá, êïõöþìáôá, êÜãêåëá, êïõðáóôÝò, ðåñéöñÜîåéò, ðÝñãêïëåò,
Ýðéðëá êÞðïõ, ê.ëð. Åßíáé åîáéñåôéêÜ åëáóôéêü êáé ó÷çìáôßæåé ìßá áíèåêôéêÞ, αδιάβροχη
κáé ôáõôü÷ñïíá õäáôïáðùèçôéêÞ åðéöÜíåéá, ç ïðïßá ðñïóöÝñåé ìáêñï÷ñüíéá
ðñïóôáóßá êáé ïìïñöéÜ ðïõ äéáñêåß. To AQUACARE äïõëåýåôáé ìáëáêÜ, áðëþíåé
èáõìÜóéá êáé äçìéïõñãåß Ýíá ôÝëåéï öéíßñéóìá ìå åîáéñåôéêÝò áíôï÷Ýò óôïí Þëéï, ôçí
õãñáóßá êáé ôïí ðáãåôü. Åßíáé Üïóìï êáé ðåñéÝ÷åé åéäéêÜ ìåëåôçìÝíá ößëôñá UV ðïõ
ðñïóôáôåýïõí ôï îýëï áðü ôçí çëéáêÞ áêôéíïâïëßá..
Ðñïåñãáóßá:
Ïé åðéöÜíåéåò ðñÝðåé íá åßíáé óôåãíÝò, êáèáñÝò áðü ñåôóßíéá, ëÜäéá, óêüíåò, óáèñÜ
õëéêÜ êáé íá Ý÷ïõí ëåéáíèåß ìå êáôÜëëçëï ãõáëü÷áñôï. Óå êáéíïýñãéåò îýëéíåò
åðéöÜíåéåò (ðáñèÝíá îýëá), ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç ðñïóôáóßá ôïõò áðü ôïõò
ìýêçôåò êáé ôï óáñÜêé, åöáñìüóôå 1-2 ÷Ýñéá Ü÷ñùìï Þ Ýã÷ñùìï óõíôçñçôéêü îýëïõ
AQUALASUR CLASSIC ôçò VERNILAC êáé óôç óõíÝ÷åéá, 2-3 ÷Ýñéá AQUACARE. Óå
îýëéíåò åðéöÜíåéåò ìå ðáëéÜ âåñíßêéá Þ ÷ñþìáôá óå êáêÞ êáôÜóôáóç (îåöëïõäéóìÝíá,
öèáñìÝíá, ê.ëð.), áöáéñÝóôå ôá ðëÞñùò ìå ÄÉÁÂÑÙÔÉÊÏ VERNILAC, êáèáñßóôå êáëÜ ôçí
îýëéíç åðéöÜíåéá ìå äéáëõôéêü íßôñïõ Í1 êáé óôç óõíÝ÷åéá, åöáñìüóôå 2-3 ÷Ýñéá
AQUACARE. Ãéá ôç óõíôÞñçóç îýëéíùí åðéöáíåéþí Þäç âáììÝíùí ìå âåñíßêéá óå êáëÞ
êáôÜóôáóç, ëåéÜíåôå åëáöñÜ ìå êáôÜëëçëï ãõáëü÷áñôï, êáèáñßóôå áðü ôõ÷üí óêüíåò
êáé åöáñìüóôå 2-3 ÷Ýñéá AQUACARE.

Áðüäïóç:
Περίπου 9-12 m2/lt., ανά στρώση, áíÜëïãá ìå ôçí
áðïññïöçôéêüôçôá ôçò îýëéíçò åðéöÜíåéáò êáé ôïí ôñüðï
åöáñìïãÞò.
Óôéëðíüôçôá:
Äéáôßèåôáé óå ãõáëéóôåñü ìå ãõáëÜäá 85%, óå óáôéíÝ ìå ãõáëÜäá
35% και σε ματ.
Áðï÷ñþóåéò:
Äéáôßèåôáé óå Ü÷ñùìï êáé ÷ñùìáôßæåôáé óå 88 ÌÏÍÔÅÑÍÅÓ &
ÊËÁÓÓÉÊÅÓ áðï÷ñþóåéò, 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.

Áñáßùóç:
ÅÜí ÷ñåéáóôåß, 5-10% ìå êáèáñü íåñü.
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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/ε «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και
προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών
προϊόντων χρώσης ξύλου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο πρός χρήση προϊόν
περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.
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.
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