Platinum
Πολυουρεθανικό - αλκυδικό βερνικόχρωμα
πολυτελείας

Πολυουρεθανικό αλκυδικό βερνικόχρωμα πολυτελείας νέας
σύνθεσης κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες,
ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική
λευκότητα, καλυπτικότητα και μεγάλη ελαστικότητα. Εφαρμόζεται
εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις
προσφέροντας θαυμάσιο φινίρισμα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή
στο πέρασμα του χρόνου, στο συχνό πλύσιμο και στο κιτρίνισμα.
• Πολυουρεθανικό αλκυδικό βερνικόχρωμα πολυτελείας
νέας σύνθεσης
• Εξαιρετικό άπλωμα – δούλεμα
• Σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται λευκό σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα, και
σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος
Χρωματισμού της Vitex.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Λευκό
Βάσεις

750 mL
750 mL

2.5 L
2.25 L

ΑΠΟΔΟΣΗ
16 – 18 m2/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ
“Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και
μέταλλο” Τύπος Δ): 300 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299 g/L
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια ή
σκουριές και να έχουν λειανθεί.
Οι ξύλινες επιφάνειες, μετά την κατάλληλη προεργασία (πέρασμα με
συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra για την προστασία από μύκητες και
έντομα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα με Acrylic Putty και λείανση),
ασταρώνονται με Velatura (Διαλύτη). Στη συνέχεια, τρίβεται η
επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και
απομακρύνεται η σκόνη.
Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι
(Anti-Rust Primer, Minio Primer ή Metal Primer). Οι μεταλλικές
γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λ.π.)
ασταρώνονται με Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο
στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραίωση 2% με Διαλυτικό Πινέλου
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Τ 300 ή πιστόλι airless με αραίωση 2% με Διαλυτικό
Πιστολιού Τ 350. 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 3-4 ώρες και
επαναβάφεται μετά από 20-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
(σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Επιφάνειες
βαμμένες με Platinum πλένονται μετά την πάροδο 30
ημερών από τη βαφή τους.
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.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιξώδες

95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Πυκνότητα

1,30 ± 0,02 Kg/L για το γυαλιστερό
λευκό.
1,38 ± 0,02 Kg/L για το σατινέ λευκό.
1,46 ± 0,02 Kg/L για το ματ λευκό.
(ISO 2811)

Στιλπνότητα

> 90 μονάδες (Γυαλιστερό)
20 - 40 μονάδες (Σατινέ)
< 15 μονάδες (Ματ) (ISO 2813)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη
χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφυλάξεις συμβουλευτείτε το
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του
προϊόντος.
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