ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

VITEX FIRE RESISTANT

Πλαστικό χρώµα πυροπροστασίασ
Το Vitex Πυράντοχο είναι υδατοδιαλυτό
πλαστικό χρώµα κατάλληλο για την προστασία
τοίχων και επιφανειών τσιµέντου από το
ενδεχόµενο εκδήλωσησ πυρκαγιάσ. Σε συνθήκεσ
φωτιάσ η µάζα του χρώµατοσ διογκώνεται
προστατεύοντασ τη βαµµένη επιφάνεια. Κατά
τη διάρκεια τησ φωτιάσ το υλικό διατηρεί
τα κριτήρια τησ ακεραιότητασ και τησ
θερµοµονωτικήσ ικανότητασ για µεγάλο χρονικό
διάστηµα ανάλογο µε το πάχοσ του φιλµ του
χρώµατοσ που έχουµε εφαρµόσει.
Πλεονεκτήµατα:

• Πιστοποιηµένο πυράντοχο πλαστικό χρώµα για πυροπροστασία 4 ωρών
• Εγκεκριµένο από την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία
• ∆ιαθέσιµο σε λευκό µε µατ φινίρισµα

Πυράντοχο χρώµα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ματ

Ιξώδεσ

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σατινέ

Γυαλιστερό

Mατ Φινίρισµα

Πυκνότητα

1,33 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Η απόδοση και το πάχοσ κάθε επίστρωσησ
εξαρτάται από την απαιτούµενη προστασία σε
κλάση φωτιάσ.

Με νερό

Παρακάτω δίδεται το πάχοσ ανά στρώση του
στεγνού φιλµ σε σχέση µε το πάχοσ του υγρού
φιλµ που µόλισ εφαρµόστηκε σε κάποια
επιφάνεια.

Έωσ 10 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Στην αφή
4-6 h για φιλµ 680 µm
στουσ 25οC
Επαναβαφή
24h

Εργαλείο

Στεγνό φιλµ

Υγρό φιλµ

Πινέλο

200-300 µm

300-450 µm

Ρολό

200-270 µm

300-400 µm

Πιστόλι

680 µm

1000 µm

Το Vitex Πυράντοχο πλαστικό
χρώµα έχει πιστοποιηθεί από το
LGAI Technological Center S.A.
σύµφωνα µε το πρότυπο UNE
EN 13501-2:2004 και έχει εγκριθεί
από την Ελληνική Πυροσβεστική
Υπηρεσία.

Λαµβάνοντασ υπόψη τισ τεχνικέσ
παραµέτρουσ του υπό προστασία
συστήµατοσ και τα δεδοµένα
των προτύπων UNE EN 31364-1,
UNE EN 1363-1 και UNE 13501-2
το προϊόν ταξινοµείται ωσ EI 240,
δηλαδή το χρώµα προστατεύει
τη βαµµένη επιφάνεια από τη
φωτιά και τη θερµότητα για 240
λεπτά (4 ώρεσ) όταν εφαρµόζεται
σε ποσότητα 2 Κg/m2 (περίπου
1000 microns).

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Λευκό
Λευκό

3L

10 L

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την προστασία εσωτερικών επιφανειών τοίχων και τσιµέντου από το ενδεχόµενο εκδήλωσησ πυρκαγιάσ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια ή τυχόν
σαθρά υλικά. Σε ήδη βαµµένεσ χωρίσ προβλήµατα και σαθρά σηµεία δεν απαιτείται
ιδιαίτερη προετοιµασία και το Vitex Fire Resistant εφαρµόζεται κατευθείαν.
Για το στοκάρισµα των οπών και σπατουλάρισµα τυχόν ρωγµών χρησιµοποιείται
Acrylic Putty ή Visto.
Καινούργιεσ επιφάνειεσ από σοβά, µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδεσ, κ.λπ., καθώσ και
σπατουλαρισµένεσ επιφάνειεσ ασταρώνονται µε Acrylan Unco Eco.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουµε µε νερό έωσ
10 % και αναδεύουµε καλά
πριν την χρήση. Μετά το
άνοιγµα, το προϊόν πρέπει
να χρησιµοποιηθεί άµεσα.

2

Εφαρµόζεται σε µία, δύο ή
τρεισ στρώσεισ (ανάλογα
µε την κλάση αντίστασησ
στη φωτιά) µε ρολό, πινέλο
ή πιστόλι airless. Ο ολικόσ
χρόνοσ στεγνώµατοσ είναι
6-36 ώρεσ για φιλµ 680 µm
στουσ 25οC.

3

Στην συνέχεια εφαρµόζεται
µία τελική στρώση από
διακοσµητικό χρώµα, αν
είναι απαραίτητο, µετά από
24 ώρεσ.

TIPS

• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <80% RH.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσωσ µετά τη χρήση µε νερό και αν
χρειάζεται µε σαπούνι ή απορρυπαντικό.

• 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

“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών
(Στιλπνότητα ≤25@60°).” Οριακή τιµή
30 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 19 g/L
(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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