6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, αλκυδικής βάσης κατάλληλο για την ιδανική προετοιμασία των επιφανειών που
πρόκειται να βαφούν με αλκυδικά χρώματα. Προσφύεται δυναμικά σε ξύλινες
επιφάνειες και τοίχους, έχει μεγάλη
καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται με ευκολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα) καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και
γυψοσανίδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό

Ειδικό βάρος

1,50±0,05kg/lt 

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +10°C έως +35°C

Αραίωση

Έως 5-10% με THINNER 101 ή με white spirit

Mέθοδος εφαρμογής

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Χρόνος στεγνώματος

3-4 ώρες (στην αφή) στους +20°C

Επαναβαφή

Μετά από 16-18 ώρες, στους +20°C

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/ζ: «Αστάρια», Τύπος Δ): 350gr/lt (2010). Το έτοιμο
προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 340gr/lt.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
To προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

398

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει
να έχει τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς
σκόνες, λάδια και άλατα.

Ξύλινες παλαιές επιφάνειες

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά
χρώματα και στοκάρουμε όποιες ατέλειες με STUCOFIX πολτό. Σε τριμμένη επιφάνεια, μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ δημιουργούν το κατάλληλο υπόστρωμα για να ακολουθήσουν (αφού στεγνώσει και τριφτεί η
επιφάνεια) 2 επιστρώσεις με ριπολίνη
DUROLUX της DUROSTICK.
Ξύλινες νέες επιφάνειες
Αφαιρούμε όποιους ρόζους απαιτείται και εμποτίζουμε με μία επίστρωση

συντηρητικό μυκητοκτόνο DUROXYL
Wood Protection/Conditioner της
DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό και τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο τις
επιφάνειες για να λειανθούν.
Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τη
σκόνη, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ και ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις με ριπολίνη
DUROLUX.

Τοιχοποιία από γυψοσανίδα

Στοκάρουμε με STUCOFIX-Ρ,
STUCOFIX πολτό ή DUROSTICK D-67
και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ της DUROSTICK.

Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά

Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-Ρ, POWDER COAT ή
GRANULAR της DUROSTICK. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μία επίστρωση
DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ και βάφουμε με ριπολίνη, πλαστικά ή ακρυλικά
χρώματα της DUROSTICK, δημιουργώντας ένα τέλειο αποτέλεσμα, υψηλών απαιτήσεων.

2. Εφαρμογή

Η ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και αραιώνεται 5-10% με THINNER 101 της
DUROSTICK ή με white spirit. Aναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER
101 της DUROSTICK ή με white spirit,
αμέσως μετά τη χρήση τους.

