6.5 Πλαστικά χρώματα για σοβά & μπετόν

ROMIX PROFESSIONAL

Πλαστικό χρώμα
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς,
άοσμο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια ομοιόμορφα ματ λευκή επιφάνεια. Διακρίνεται για την ισχυρή
πρόσφυση, την καλυπτικότητα, το εύκολο άπλωμα και τη δυνατότητα διαπνοής που παρέχει στις επιφάνειες
όπου εφαρμόζεται.
Αποτελεί αξιόπιστη και οικονομική λύση σε ελαιοχρωματιστές και άλλους
καταναλωτές για χώρους όπου απαιτείται συχνή συντήρηση.

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. H βάση PAL χρωματίζεται μέσω
του συστήματος COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή
απόχρωση.

Αντοχή στο πλύσιμο

> 10.000 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):
(Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε.
της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: «Ματ
επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το
έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lt Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/6-7m² 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 ROMIX PROFESSIONAL συνιστάται να
πλένονται μετά την πάροδο 20 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.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

376

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg (750ml)
Δοχείο 5kg (3lt) (σε παλέτα 120 δοχείων)
Δοχείο 15kg (9lt) (σε παλέτα 48 δοχείων)

δυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστάρωμα όπως προηγούμενα. 

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 επιστρώσεις με ROMIX PROFESSIONAL της DUROSTICK.

Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά
και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιο-

διασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN
(για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της
DUROSTICK. 
Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώΤο ROMIX PROFESSIONAL εφαρμόζε- νονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή
ται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφά- μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAνειες από σοβά, γυψοσανίδα, MDF, σε FIX της DUROSTICK. 
εσωτερικούς χώρους που χρειάζονται Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες
συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, ταχύπηκτο σοβά D-32, ή με το εύκααποθήκες κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη μπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων
βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, ταβά- MEGAFIX της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται. 
νια, κλιμακοστάσια κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες από μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες
από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την
κατασκευή τους. 

Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60

και ασταρώνουμε με A’ YΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX
της DUROSTICK. 
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε
STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P,
POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή
GRANULAR της DUROSTICK ή και συν-

Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε
κάσες πορτών και παραθύρων, χρη-

σιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή το DS POLYMER
32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

To ROMIX PROFESSIONAL αραιώνεται
με νερό σε αναλογία έως 5%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2-3 επιστρώσεις.
Η κάθε επίστρωση ακολουθεί, αφού
στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και
διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

