ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

METAL PRIMER

Αστάρι Μεταλλικών Επιφανειών
Αστάρι διαλύτου µε βάση σκληρέσ, ταχυστέγνωτεσ
αλκυδικέσ ρητίνεσ. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωµα
βερνικοχρωµάτων για µεταλλικέσ και ξύλινεσ
επιφάνειεσ, ενώ χρησιµοποιείται για την προετοιµασία
τοίχων αποµονώνοντασ λεκέδεσ, µπαλώµατα, κηλίδεσ,
κιτρινίσµατα, κ.λ.π. ∆ηµιουργεί άριστη επιφάνεια
για επαναβαφή µε οποιοδήποτε βερνικόχρωµα,
προσφέροντασ ταυτόχρονα ισχυρή πρόσφυση,
λευκότητα και καλυπτικότητα, ενώ παράλληλα
συνδυάζει µαλακό δούλεµα, τέλειο άπλωµα και εύκολο
τρίψιµο.

Πλεονεκτήµατα:
• Υψηλήσ απόδοσησ και µεγάλησ καλυπτικότητασ
• Άριστη εργασιµότητα και εύκολο τρίψιµο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Για µεταλλικέσ και ξύλινεσ επιφάνειεσ.

Λευκό, Γκρι

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Ιξώδεσ

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Για µία στρώση

Έωσ 5%

16-18 m /L
2

• Για ρολό/πινέλο µε
διαλυτικό πινέλου Τ300
• Για πιστόλι µε διαλυτικό
πιστολιού Τ350

Για δύο στρώσεισ
8-9 m2/L

375 mL

Για την
εφαρµογή
τελικού
χρώµατοσ
20-24 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, Γκρι

Στην αφή
45-60 min

750 ml

2.5 L

5L

10 L

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειεσ πρέπει να καθαρίζονται µε ∆ιαλυτικό Πινέλου Τ 300, να είναι στεγνέσ
και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί µε κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουµε έωσ 5% µε ∆ιαλυτικό
Πινέλου Τ 300 για ρολό ή πινέλο ή
T350 για πιστόλι και αναδεύουµε
καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρµόζουµε µία ή δύο στρώσεισ
µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Μετά από 20-24 ώρεσ αφού στεγνώσει πλήρωσ, η επιφάνεια λειαίνεται
µε κατάλληλο γυαλόχαρτο, αποµακρύνεται η σκόνη
και εφαρµόζεται βερνικόχρωµα για ξύλινεσ ή µεταλλικέσ επιφάνειεσ:
Προτείνεται
• Bερνικόχρωµα νερού Aquavit PU Eco
• Bερνικόχρωµα διαλύτου Platinum PU, Verolac, Heavy Metal Silicon

TIPS
• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <80% RH.
Για εξωτερική χρήση ,µην εφαρµόζετε
εάν υπάρχει κίνδυνοσ βροχήσ/παγετού
τισ επόµενεσ 48 ώρεσ.
• Ρολά, πινέλα καθαρίζονται µε
διαλυτικό πινέλου Τ300 και στη
συνέχεια µε σαπούνι ή απορρυπαντικό.
Τα πιστόλια καθαρίζονται µε διαλυτικό

πιστολιού Τ-350.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη
χρώµατοσ υπολογίζοντασ την ποσότητα
χρώµατοσ που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα
χρώµατοσ για να τα
επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την
εφαρµογή του χρώµατοσ, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για
µελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσησ
στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε
συµβουλέσ από την τοπική
αυτοδιοίκηση για την διάθεση και
αποκοµιδή τουσ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Παρακαλούµε εξετάστε τισ οδηγίεσ προφύλαξησ στην ετικέτα
του δοχείου. Για λεπτοµερείσ οδηγίεσ για τουσ κινδύνουσ και
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείασ εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777

“Ειδικά επιχρίσµατα ενόσ συστατικού”.
Οριακή τιµή 500 g/L. Μέγιστη
περιεκτικότητα 495 g/L ΠΟΕ (έτοιµο
προσ χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίεσ, συστάσεισ και οδηγίεσ βασίζονται
στην µακρόχρονη εµπειρία µασ και σε εργαστηριακούσ ελέγχουσ και
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντοσ και τον προσδιορισµό
τησ εφαρµογήσ του. Ωστόσο ο τελικόσ χρήστησ θα πρέπει να ελέγχει
την καταλληλότητα του προϊόντοσ για την χρήση που το προορίζει. Η
εταιρεία µασ εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιέσ ή φθορέσ
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ χρήσησ του. Η
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησησ του παρόντοσ εντύπου χωρίσ
προειδοποίηση.
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