6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK D-26

Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το διαβρωτικό χρω- η διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφά-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Πυκνόρρευστο - Διαυγές

Ειδικό βάρος

1,00±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Δραστικότητα

3-10 λεπτά, ανάλογα το πάχος και τη σύσταση του χρώματος

μάτων και βερνικιών D-26 της
DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα
ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει
διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση
παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα
άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα
και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες,
χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

νεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται
(εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάφεται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. Kατά
την εφαρμογή προστατεύεται τα χέρια
σας με πλαστικά γάντια. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.

αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες (εικ. 2) και άλλες
οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αφαιρεί χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία (εικ. 1,2).

σον διατηρείται στην εργοστασιακά
σφραγισμένη συσκευασία του και φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ
5°C και 35°C, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Έως 12 μήνες από
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το διαβρωτικό D-26, την ημερομηνία παραγωγής του, εφό-

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Απομακρύνετε τυχόν σαθρά σημεία
από την επιφάνεια.
εικ. 1

εικ. 2

402

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1lt/2-4m², ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμάτων που πρόκειται να
αφαιρεθούν.

2. Εφαρμογή
Εφαρμόζεται με πινέλο σε παχιά
στρώση επάνω στις επιφάνειες και
αφού δράσει για 3-10 λεπτά της ώρας
(ανάλογα με το πάχος και τη φύση των
χρωμάτων), με τη χρήση σπάτουλας
(εικ.1) ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρούνται τα διαβρωμένα χρώματα.
Εάν υπάρξουν υπολείμματα που δεν
έχουν αποκολληθεί, επαναλαμβάνεται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ
εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται
κλειδωμένο και 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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml
Xαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt

