6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

DUROSTICK ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελαφροβαρής, επισκευαστικός, ακρυλικός στόκος, μηδενικής συρρίκνωσης.
Άοσμος, φιλικός στο χρήστη και το
περιβάλλον.

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται και
να απομακρύνονται τα τυχόν σαθρά
υπολείμματα, ενώ οι επιφάνειες πρέπει
να απαλλάσσονται από σκόνη, ασβέστη
ή λάδι και να διαβρέχονται ελαφρώς
πριν από την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
O ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της DUROSTICK είναι
κατάλληλος για επισκευές ρωγμών
(εικ. 1) και οπών βάθους έως 5cm σε
τοίχους, ταβάνια, επιφάνειες από σοβά
(εικ. 2), μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα,
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι τριχοειδείς ρωγμές καλύπτονται με 1 μόνο πέρασμα.

2. Εφαρμογή
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες
επιφάνειες, με βρεγμένη μεταλλική ή
και πλαστική σπάτουλα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως
+35°C. Στεγνώνει επιφανειακά σε
περίπου 30-60 λεπτά.
Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα,
ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και
τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την
κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει
ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω
της σχεδόν διάφανης όψης του αφού
στεγνώσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Πάστα - Λευκό

Ειδικό βάρος

0,36±0,03kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Χρόνος βαφής

Μετά από 30-60 λεπτά,
ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
εικ. 1

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του,
σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

εικ. 2

Xαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ.1lt
Χαρτοκιβώτιο 4 δοχεία των 2,5lt

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•Έτοιμος για χρήση, ευκολοδούλευτος
• Μέγιστη γεμιστική ικανότητα με ελάχιστο βάρος
• Δεν ‘σκάει’ και δεν ρηγματώνει
• Προσφύεται ισχυρά σε κάθε οικοδομική επιφάνεια, βαμμένη ή άβαφη,
δημιουργώντας λεία επιφάνεια
• Δεν χρειάζεται τρίψιμο
• Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να διατρηθεί και να βιδωθεί
• Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα,
χωρίς αστάρωμα.

