6.5 Πλαστικά χρώματα για σοβά & μπετόν

DUROSTICK RELIEF

Ανάγλυφο επίχρισμα
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.
Λόγω της ειδικής ακρυλικής ρητίνης
που περιέχεται στη σύνθεσή του έχει
ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στους
ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Απλώνεται καλά χωρίς να δημιουργεί ματίσεις.

ΔOΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα

Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες
αποχρώσεις.

Αντοχή στο πλύσιμο

> 15.000 κύκλους (κατά DIN 53778)

Στιλπνότητα

Ματ

Xρόνος στεγνώματος

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

Χρόνος επαναβαφής

4-5 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/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού
υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει
κατά μέγιστο 34 gr/lt Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον
παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Βαμμένες επιφάνειες με DUROSTICK RELIEF συνιστάται να
πλένονται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη βαφή τους, με
μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.
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.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 18 ώρες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Δοχείο 5kg & 15kg

ητή AQUAFIX ή AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της
DUROSTICK.

Για ήδη βαμμένες με RELIEF σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 επι-

στρώσεις ακρυλικών χρωμάτων
DUROSTICK (ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 100%
ακρυλικό για προστασία από μούχλα ή
Ακρυλικό με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ) για
διατήρηση του επιχρίσματος.
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε
DUROSTICK GRANULAR προκειμέΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
νου να καλύψουμε ατέλειες πάχους
Το DUROSTICK RELIEF είναι κατάλλη- 1-20mm. Ακολουθεί αστάρωμα της
λο για όλες τις νέες και παλαιές επιφά- τοιχοποιίας.
νειες, όπως σοβάς, μπετόν, ξύλο, νο- Σε περίπτωση αποκολλήσεων του
βοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, με- RELIEF, αφαιρούμε τα κομμάτια με μια
τά από κατάλληλη προεργασία. Χάρη σπάτουλα και ασταρώνουμε τα σημεία.
στις στεγανοποιητικές του ιδιότητες Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού
είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κατα- αφαιρέσουμε τα σαθρά σημεία, αστασκευές. Με τη χρήση ειδικών αφρωδών ρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή
και λαστιχένιων ρολών, δημιουργείται μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX
ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων που της DUROSTICK.
καλύπτουν ατέλειες τόσο σε εσωτερι- Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες
κές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες. από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με
ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ες από μπετόν με επισκευαστικό κονί1. Προετοιμασία υποστρώματος
αμα D-55 της DUROSTICK και στη συΟι επιφάνειες από μπετόν και μαρ- νέχεια ασταρώνονται.
μαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε
απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και κάσες πορτών και παραθύρων, χρηνα έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέ- σιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο
ρες από την κατασκευή τους.
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαΓια νέες επιφάνειες από μπετόν, στομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU
φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λά- ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστιδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο κα- κό και συγκολλητικό DS POLYMER 32
θαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗ- αποχρώσεων της DUROSTICK.
ΧΑΝΙΚΟ. Ακολούθως, επαλείφουμε 2
επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα 2. Εφαρμογή: Αναδεύουμε καλά πριν
διάβρωσης RUST FREE POWDER της από τη χρήση. Το DUROSTICK RELIEF
DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου εφαρμόζεται με συνηθισμένο ρολό
οπλισμού. Αφού στεγνώσει, καλύπτου- πλαστικού χρώματος και προτού στεμε τα σημεία με επισκευαστικό κονία- γνώσει, δουλεύεται με ειδικό αφρώμα DUROFIX ή με θιξοτροπικό επισκευ- δες ρολό για να δημιουργηθεί το επιαστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER θυμητό ανάγλυφο σχέδιο. Επαναβάφεται με Ακρυλικό Χρώμα DUROSTICK
MORTAR RAPID της DUROSTICK.
Τέλος, ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑ- με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της ΧΡΩΜΑ.
DUROSTICK ή white spirit.

Για νέες επιφάνειες από μαρμαρο- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
σοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και

και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑ- διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως
ΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποι- μετά τη χρήση τους.

