Delac
Βερνίκι πέτρας διαλύτου

Ακρυλικό διαφανές βερνίκι πέτρας, εσωτερικής και εξωτερικής
χρήσης που εμποτίζει την επιφάνεια (απορροφάται) χωρίς να
δημιουργεί φιλμ, με συνέπεια να μην κιτρινίζει, ούτε να ξεφλουδίζει.
Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει
από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Το Delac είναι
κατάλληλο για όλες τις πέτρες ή πλάκες, φυσικές ή τεχνητές, όπως
Ελευθερουπόλεως, Καρύστου, Πηλίου, κ.λ.π. πυρότουβλα, κεραμίδια,
πορόλιθους, διακοσμητικά τούβλα, κ.α.
• Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας ενός συστατικού.
• Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας
και την κρατάει πάντα “ζωντανή”
• Δεν δημιουργεί φιλμ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διαφανές.

Ιξώδες

30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25ο C)

Πυκνότητα

0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διαφανές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

750 mL

2.5L

ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12 m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά
αστάρια”, Τύπος Δ): 750 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 671
g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια,
λίπη ή παλιά βερνίκια.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή δύο
στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless χωρίς αραίωση. Δεν πρέπει
να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες
από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά
από 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό
Πινέλου Τ 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα
πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού Τ 350.

Ιούλιος 2015

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr

