Veradur
stain & alkali block
Õðåñêáëõðôéêü Áíôéáëêáëéêü - Ìïíùôéêü
Õðüóôñùìá ËåêÝäùí,
ÁêñõëéêÞò ÂÜóçò ìå
íáíïóùìáôßäéá

Ðñïåñãáóßá:
Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι απολύτως στεγνές και καθαρές
από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες.
Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας
στοκάρονται με Ακρυλικό στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για
αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων
και ταρατσών, χρησιμοποιήστε τον Eλαστομερή Aκρυλικό στόκο
SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. 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.
Áñáßùóç:
Áñáéþóôå έως 10% με καθαρό νερό, ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής, την απορροφητικότητα και την κατάσταση της
λεκιασμένης επιφάνειας. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες,
εφαρμόστε το δίχως αραίωση.
Φυσικά – Χημικά χαρακτηριστικά:
Πυκνότητα (20o): 1,460 Kg/L ±0,015 σύμφωνα με το ISO 2811.01.
Ιξώδες: 110 KU ±3 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
ph: 8-9.

Το VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK είναι λευκό, υπερκαλυπτικό, μονωτικό
υπόστρωμα νερού, ειδικά σχεδιασμένο για να μονώνει και να καλύπτει μαυρίλες,
κιτρινίλες, καυσαέρια και λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, μούχλα, καφέ, χυμούς,
υδροδιαλυτούς μαρκαδόρους και άλλους ρύπους. Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα,
υψηλή απόδοση, γρήγορο στέγνωμα και εφαρμόζεται σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς τοίχους εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο άπλωμα και τέλειο
φινίρισμα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Η χρήση του VERADUR STAIN &
ALKALI BLOCK αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο προετοιμασίας όλων των
λεκιασμένων οικοδομικών επιφανειών γιατί χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του
εξασφαλίζει τη μόνωση υδροδιαλυτών ρύπων εμποδίζοντάς τους να μεταναστεύσουν
στην επιφάνεια του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την απορροφητικότητα
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας την υψηλή διαπνοή τους. Με
ειδικές ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας στη σύνθεσή του, το VERADUR STAIN &
ALKALI BLOCK αντιστέκεται στην έντονη αλκαλικότητα των επιφανειών όπως φρέσκο
μπετόν, καινούργιοι σοβάδες, σπατουλαριστοί τοίχοι, κ.ά. Χάρη στη μοναδική
υπερκαλυπτική ικανότητά του, λειτουργεί άψογα και ως ενδιάμεση στρώση, για το
πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές αποχρώσεις, μειώνοντας τα επιπλέον «χέρια» που
θα απαιτούνταν σε τελικό χρώμα. Δεν περιέχει αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμο.

ÅöáñìïãÞ:
Αναδεύστε πολύ καλά το αστάρι μέσα στο κουτί, áëëÜ êáé
ðåñéïäéêÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åöáñìïãÞò. Åöáñìüóôå ìå ðéíÝëï,
ñïëü Þ ðéóôüëé airless ένα χέρι VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που είναι λεκιασμένες ή
έντονα αλκαλικές. Σε πολύ λερωμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το
VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK δίχως αραίωση και αφήστε το
να στεγνώσει τουλάχιστον για 24 ώρες. Σε πάρα πολύ λεκιασμένες
επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή και δεύτερης στρώσης δίχως
αραίωση. Ìçí åöáñìüæåôå ôï ðñïúüí óå èåñìïêñáóßåò êÜôù ôùí
5ïC, Üíù ôùí 40ïC êáé/Þ ó÷åôéêÞ õãñáóßá Üíù ôïõ 80%.
ÓôÝãíùìá - ÅðáíáâáöÞ:
Ôï αστάρι óôåãíþíåé åðéöáíåéáêÜ óå 1 ώρα. ÅðáíáâÜöåôáé óå 3-4
þñåò. Σε έντονα λεκιασμένες επιφάνειες η επαναβαφή συνιστάται
να γίνεται μετά από 24 ώρες. Ïé ÷ñüíïé óôåãíþìáôïò êáé
åðáíáâáöÞò åîáñôþíôáé áðü ôéò óõíèÞêåò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
(èåñìïêñáóßá-õãñáóßá).
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Áðüäïóç:
Ðåñßðïõ 10-12 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας,
το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.
Áðï÷ñþóåéò:
Διατίθεται σε λευκό.
ÁðïèÞêåõóç:
Ç åñãïóôáóéáêÜ óöñáãéóìÝíç óõóêåõáóßá äéáôçñåßôáé ãéá 12 ìÞíåò óå óêéåñü êáé
äñïóåñü ðåñéâÜëëïí, óå èåñìïêñáóßåò áðü 5ïC Ýùò 40ïC. ÌåôÜ ôçí åöáñìïãÞ
óöñáãßóôå åñìçôéêÜ ôï äï÷åßï êáé áðïèçêåýóôå ôo óå êáôÜëëçëåò óõíèÞêåò.
ÐôçôéêÝò ïñãáíéêÝò åíþóåéò (Ð.Ï.Å.):
Ç ïñéáêÞ ôéìÞ ìÝãéóôçò ðåñéåêôéêüôçôáò óå Ð.Ï.Å. ôçò Å.Å. (ïäçãßá 2004/42/ÅÊ) ãéá ôï
óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí [Êáôçãïñßá Á/ζ «Αστάρια», Ôýðïò Õ] åßíáé 30 g/l (2010). Ôo
Ýôïéìï ðñïò ÷ñÞóç ðñïúüí, ðåñéÝ÷åé êáôÜ ìÝãéóôï 29 g/l.
Êáèáñéóìüò åñãáëåßùí:
ÁìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç, êáèáñßóôå ôá åñãáëåßá âáöÞò ìå íåñü êáé åÜí ÷ñåéáóôåß ìå
óáðïýíé Þ äéÜëõìá áðïññõðáíôéêïý. Ìçí áäåéÜæåôå ôá õãñÜ ðëýóçò óôïí õäñïöüñï
ïñßæïíôá.
Äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí:
Ç äéá÷åßñéóç õëéêïý êáé êåíþí óõóêåõáóéþí, ðñÝðåé íá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôçí
éó÷ýïõóá íïìïèåóßá. ÁíáæçôÞóôå óõìâïõëÝò êáé ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéÜèåóç êáé
ôçí áðïêïìéäÞ ôùí áðïâëÞôùí, áðü ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç. Ìçí áðïññßðôåôå ôï
αστάρι ðïõ äåí ÷ñçóéìïðïéÞóáôå, óôï óýóôçìá áðï÷Ýôåõóçò.
ÕãéåéíÞ, áóöÜëåéá êáé ðñïóôáóßá ðåñéâÜëëïíôïò:
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. ÌáêñéÜ áðü ðáéäéÜ. Óå ðåñßðôùóç
êáôÜðïóçò æçôÞóôå áìÝóùò éáôñéêÞ óõìâïõëÞ êáé äåßîôå áõôü ôï äï÷åßï Þ ôçí åôéêÝôá.
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Μην
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. Åîáóöáëßóôå êáëü
áåñéóìü êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åöáñìïãÞò êáé ôïõ óôåãíþìáôïò. Ï êáèáñéóìüò ôùí
ðáëéþí âáììÝíùí åðéöáíåéþí ìå: îýóôñá, ôñßøéìï, öëüãéóôñï, ê.ëð., ìðïñåß íá
äçìéïõñãÞóåé åðéêßíäõíç óêüíç êáé/Þ áíáèõìéÜóåéò. ×ñçóéìïðïéåßôáé ðÜíôïôå ôá
êáôÜëëçëá ìÝóá áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò - ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ãÜíôéá, ìÜóêá, ê.ëð.
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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