6.5 Πλαστικά χρώματα για σοβά & μπετόν

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδρόχρωμα με εξαιρετική λευκότητα
και καλυπτικότητα που επιτρέπει τη
διαπνοή σε οροφές όπου συγκεντρώνονται υδρατμοί, αποτρέποντας έτσι
τη συμπύκνωση και τη συσσώρευσή
τους στο ταβάνι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα
ταβάνια (εικ. 1) σε κουζίνες, λουτρά
(εικ. 2), υπνοδωμάτια κ.ά. Οικονομική
επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια.

Για ταβάνια

Νο60 ή εφαρμόζουμε DUROSTICK
GRANULAR ή GRANULAR ULTRA για
την κάλυψη πιθανών ατελειών σοβατίσματος.

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, χωρίς πρόβλημα συνοχής, αρκούν 2-3 επιστρώσεις με
DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ.

Για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη, αφαιρούμε τυχόν φου-

σκώματα ή ξεφλουδίσματα με τριβείο,
πατόχαρτο ή μεταλλική σπάτουλα.

2. Εφαρμογή

To DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%,
ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
οντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό, πι1. Προετοιμασία υποστρώματος
νέλο ή βούρτσα σε 2-3 επιστρώσεις.
Οι επιφάνειες από μαρμαροσοβά πρέ- Η κάθε επίστρωση ακολουθεί, αφού
πει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη.
από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και
κατασκευή τους.
Για νέες επιφάνειες από μαρμα- διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως
ροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο μετά τη χρήση τους.

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.

Στιλπνότητα

Ματ

Xρόνος στεγνώματος

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

Χρόνος επαναβαφής

3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +8°C έως +35°C

Εύφλεκτο

Όχι

εικ. 1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/5-6m² 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.
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
εικ. 2

Δοχείο 5kg & 15kg

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

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/α: «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για
τοίχους και οροφές», Τύπος Υ): 30 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει
κατά μέγιστο 3 gr/lt Π.Ο.Ε..
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