ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

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, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
και την υγρασία. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει
καλά, χωρίς να κάνει ματίσεις.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK RELIEF είναι κατάλληλο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες, όπως σοβάς,
μπετόν, ξύλο, νοβοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Χάρη
στις στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό
για παραθαλάσσιες κατασκευές. Με τη χρήση ειδικών αφρωδών και λαστιχένιων ρολών, δημιουργείται ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων,
ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροατέλειες στις
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά
πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, λάδια και σκόνη και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή
τους.
Για ήδη βαμμένες με RELIEF σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 επιστρώσεις ακρυλικών χρωμάτων DUROSTICK (ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 100% ακρυλικό για προστασία από μούχλα ή Ακρυλικό
με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ) για διατήρηση του επιχρίσματος.
Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε DUROSTICK
GRANULAR προκειμένου να καλύψουμε ατέλειες πάχους 1-20mm. Ακολουθεί αστάρωμα της
τοιχοποιίας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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Σε περίπτωση αποκολλημένων σημείων του
RELIEF, αφαιρούμε τα κομμάτια με σπάτουλα
και ασταρώνουμε τα σημεία.
Εφαρμογή
Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση. Το
DUROSTICK RELIEF εφαρμόζεται με συνηθισμένο ρολό πλαστικού χρώματος και προτού
στεγνώσει, δουλεύεται με ειδικό αφρώδες ρολό
για να δημιουργηθεί το επιθυμητό ανάγλυφο
σχέδιο. Επαναβάφεται με Ακρυλικό Χρώμα
DUROSTICK με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 1-1,5m²/kg 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
Δοχείο 5kg & 15kg
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