ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
4.6 Προϊόντα για ταπετσαρίες

DUROLIN 100 Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας.

1. Προετοιμασία επιφάνειας (πριν
την τοποθέτηση ταπετσαρίας)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκολη αραίωση μόνο με νερό
• Υψηλή απόδοση
• Ευκολία εφαρμογής άριστη επικάλυψη
• Υψηλή συγκολλητική δύναμη
• Ανθεκτική στην υγρασία
και τις υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROLIN 100 χρησιμοποιείται για
την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι πριν την
τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη
συγκολλητική δύναμη και την πλαστικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε
στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέστη,
τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για
τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για
τοίχους. Απαραίτητη για κάθε είδους
οικοδομική εργασία ή διακόσμηση. Μπορεί να αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και
πλαστικά χρώματα.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απορροφητικές, στεγνές, καθαρές, χωρίς
λάδια, ελεύθερες από σκόνες, σαθρά
σημεία και απόλυτα επίπεδες.

2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το σακουλάκι σε καθαρό
δοχείο με 3lt κρύο νερό, ανακατεύοντας καλά για 30 δευτερόλεπτα. Μετά
από 20-30 λεπτά, επαναλαμβάνουμε
την ανάδευση. Η κόλλα είναι έτοιμη
για χρήση. Ανάλογα με την εφαρμογή,
επαλείφεται με ρολό, πινέλο ή βούρτσα.
Ως αστάρι πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας σε ιδιαίτερα απορροφητικές
επιφάνειες: Αδειάζουμε το σακουλάκι
σε καθαρό δοχείο με 6lt νερό και ακολουθούμε τις οδηγίες ανάμειξης που
αναφέρονται παραπάνω.
Ασβεστώματα: Προσθέτουμε το διάλυμα
(125gr DUROLIN 100 προς 3lt νερό) σε
ποσοστό 10-15% στο ασβεστόχρωμα,
ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την
πλαστικότητα και την πρόσφυσή του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση - Μορφή

Μεθυλοκυτταρίνη - Πούδρα

Μορφή - Χρώμα έτοιμης πάστας

Παχύρρευστη πάστα - Διάφανο

pH πάστας

Ουδέτερο, pH περίπου 7-8

Διαλυτότητα

30 λεπτά σε κρύο νερό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας
με χλιαρό νερό.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ως αστάρι: 125gr/6lt νερού.
Ως πρόσμικτο: 125gr/3lt νερού, ανάλογα με την εφαρμογή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του,
σε ξηρό και δροσερό μέρος, για 48 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 τη συσκευασία ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 12 σακουλάκια των 125gr
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