6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες επιφάνειες καθώς και σε αυτές που είναι
ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται
εύκολα, έχει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε
να δεχθεί την τελική βαφή. Eίναι άοσμο,
φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και
ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό

Ρητίνη

Ακρυλική

Ειδικό βάρος

1,50±0,50kg/lt

Ιξώδες

1650±500 cP (spindle 3/20 rpm)

Στερεά κατα βάρος

57-65% w/w

Στερεά κατ’όγκο

37-43% w/v

pH

8,00±0,50

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +10°C έως +35°C

Mέθοδος εφαρμογής

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Αραίωση

5-10% κατ’όγκο με καθαρό νερό

Χρόνος στεγνώματος

Στην αφή σε περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις συνθήκες
(υγρασία, θερμοκρασία)

Επαναβαφή

Μετά από 5-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
(υγρασία, θερμοκρασία)

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
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/ζ: «Αστάρια», Τύπος Υ): 30 gr/lt (2010). Το έτοιμο
προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 gr/lt Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης,
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

400

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

Η ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της
DUROSTICK εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και
σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από
μαρμαροσοβά και γυψοσανίδες. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία,
σχολεία κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει
να έχει τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς
σκόνες, λάδια και άλατα. 
Ξύλινες παλαιές επιφάνειες
Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά
χρώματα και στοκάρουμε με STUCOFIX
πολτό όποιες ατέλειες. Σε τριμμένη
επιφάνεια, μία έως δύο επιστρώσεις
ακρυλικής ΒΕΛΑΤΟΥΡΑΣ ΝΕΡΟΥ δημιουργούν το κατάλληλο υπόστρωμα για
να ακολουθήσουν (αφού στεγνώσει και
τριφτεί η επιφάνεια) 2 επιστρώσεις με

ριπολίνη νερού DUROLUX AQUA της
DUROSTICK. 
Ξύλινες νέες επιφάνειες
Αφαιρούμε όποιους ρόζους απαιτείται και εμποτίζουμε με μία επίστρωση
υδατοδιαλυτό συντηρητικό μυκητοκτόνο εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood
Protection/Conditioner της DUROSTICK.
Αφού στεγνώσει, στοκάρουμε με
STUCOFIX πολτό και τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο τις επιφάνειες για
να λειανθούν. Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τη σκόνη, εφαρμόζουμε μία έως
δύο επιστρώσεις ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ και ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις ριπολίνης νερού DUROLUX
AQUA της DUROSTICK. 
Τοιχοποιία από γυψοσανίδα
Στοκάρουμε με STUCOFIX-Ρ, STUCOFIX
πολτό ή DUROSTICK D-67 και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της DUROSTICK. 
Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά
Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό,
STUCOFIX-Ρ, ή POWDER COAT της
DUROSTICK. Στη συνέχεια, επαλείφουμε μία στρώση ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της DUROSTICK και βάφουμε
με ριπολίνη, πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK, δημιουργώντας
ένα τέλειο αποτέλεσμα, υψηλών απαιτήσεων.
2. Εφαρμογή
Η ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
και αραίωνεται 5-10% με καθαρό νερό.
Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

