ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ
6.4 Ακρυλικά χρώματα για σοβά & μπετόν

SUPER FLOOR PU Υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα δαπέδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα

Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο
του χρόνου

Αποχρώσεις

Πράσινο, κεραμιδί, γκρι, καθώς και σε
εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION (κατόπιν
παραγγελίας).

Αντοχή στο πλύσιμο

> 25.000 κύκλους (κατά DIN 53778)

Στιλπνότητα

Σατινέ

Xρόνος στεγνώματος

Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής

6-8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +8°C έως +35°C

Εύφλεκτο

Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ):
140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt Π.Ο.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί με σαπούνι ή
απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον
παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού
για τις επόμενες 24 ώρες.
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
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt (σε παλέτα 100 δοχείων)
Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων)
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό,
πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ενός
συστατικού. Κατάλληλο για εφαρμογή
σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, ήπιας μηχανικής καταπόνησης.
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση
σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη
του καλυπτικότητα και την εξαιρετική
αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία. Σχηματίζει
μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας
από το νερό, αλλά και από την τριβή που
προκαλείται από τη διέλευση πεζών και
οχημάτων.

1. Προετοιμασία υποστρώματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το SUPER FLOOR PU είναι ιδανικό για
προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια
δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια
κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται
σε εκνεφώματα από τη θάλασσα.
Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του
για την κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα
δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρομίων, δημιουργεί μία μοναδική αισθητικά
εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης
τεχνοτροπίας.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, παλαιές ή
ξεφλουδισμένες βαφές, σκόνες και
λάδια. Επιφάνειες που σκονίζουν ή είναι
ιδιαίτερα απορροφητικές θα πρέπει να
προετοιμάζονται με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
αραιωμένο 1:1 με THINNER 101 της
DUROSTICK.

2. Εφαρμογή
Το SUPER FLOOR PU εφαρμόζεται σε
δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι
airless. Αραιώνεται με νερό, σε αναλογία
10% για την πρώτη στρώση και 5% για τη
δεύτερη. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη
(μετά από περίπου 6-8 ώρες, ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες).
Σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU):
Σύστημα επίστρωσης και φινιρίσματος
αθλητικών δαπέδων κατασκευασμένων
από άσφαλτο, μπετόν ή άλλο τσιμεντοκονίαμα. Εφαρμόζεται σε κλειστά και
ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα τένις,
μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και

δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων κλπ.,
διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια
των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των
αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η ιδιαιτερότητα του συστήματος έγκειται στην
εφαρμογή τριών συνολικά στρώσεων για μέγιστη
απόδοση και αντοχή στον χρόνο.
Αρχικά εφαρμόζετε μία στρώση dB BLOCK, σε
ήδη βαμμένες ή νέες επιφάνειες, με ανοξείδωτη
μεταλλική σπάτουλα, σε πάχος έως 2mm. Λόγω
των πολλαπλών του ιδιοτήτων, δημιουργεί μία
αντικραδασμική μεμβράνη που διασφαλίζει ελαστικότητα, σταθερότητα και προστασία κατά της
ολίσθησης.
Μετά το πλήρες στέγνωμά του, εφαρμόζετε δύο
στρώσεις SUPER FLOOR PU, σε πράσινο ή κεραμιδί
χρώμα και σε λευκό για τη διαγράμμιση, με απο-

τέλεσμα τη δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού,
στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερινή χρήση, την
τριβή, τη UV ακτινοβολία και τις θερμοκρασιακές
μεταβολές.
Το γήπεδο παραδίδεται προς χρήση μετά από
4-6 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
(θερμοκρασία, υγρασία).
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λόγω της ιδιαίτερης σύστασής του, δεν προϋποθέτει την
προσθήκη χαλαζιακών αδρανών για τη δημιουργία
αντιολισθηρής επιφάνειας.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Αποφύγετε την εφαρμογή του σε γυαλισμένα γήπεδα
που δεν έχουν κατασκευαστεί για να βάφονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

• Η υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 5%, ενώ η σχετική υγρασία να
είναι μικρότερη από 70%.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα εξωτερικών
χώρων, συνιστάται στεγανοποίηση του υποστρώματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας,
με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-1
FLEX της DUROSTICK σε λευκό ή γκρι χρώμα.
Με το ίδιο υλικό καλύπτουμε και επιφανειακές
ρωγμές από 0,5-1mm.
• Μετά την εφαρμογή του SUPER FLOOR PU,
εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε μακροχρόνια
αντίσταση στους ρύπους, άνω των 15 ετών,
και μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις,
συνιστάται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
WATERPROOF 400 της DUROSTICK.
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