ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

GLOCOTE FLUORESCENT PAINT
Φωσφορούχο Χρώμα

07_06238
C/V 250/d125
Κωδικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To Φωσφορούχο Χρώμα της Coovar είναι ένα επίχρισμα ειδικά σχεδιασμένο για έντονη ορατότητα
στο φως της ημέρας ή όταν φωτίζεται με τεχνητό φως. Ιδανικό για επισήμανση σημείων που
απαιτείται να είναι ορατά για λόγους ασφαλείας, όπως πυροσβεστήρες και εξόδους κινδύνου.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Είναι κατάλληλο για σήμανση σε σημεία ασφαλείας, παρακάμψεις, σκαλοπάτια, χαμηλά δοκάρια,
ποδήλατα, πλωτήρες αλιείας, πλοία, γέφυρες, κλπ, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Εφαρμόζεται σε ξύλο, γυψοσανίδα, ασταρωμένο μέταλλο, fiberglass.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισμα:
Ματ
Απόχρωσεις:
5 φωσφορούχες αποχρώσεις
Ειδικό βάρος:
1.07
Στερεά όγκου:
43%
Απόδοση:
13 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος στους 20οC: Στην αφή 3 ώρες Πλήρως 12 ώρες
Επαναβαφή:
12 ώρες
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων
White Spirit
Συσκευασίες
500ml, 1L, 2.5L, & 5L
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ
κατηγορίας Α/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 500g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει
κατά μέγιστο 484g/l ΠΟΕ.
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρμογής
Πινέλο/Ρολό
Airless
Αραίωση κατά προσέγγιση
10%
10%
Διάμετρος στομίου
0.013”
Πίεση στομίου
1800 με 2000 psi
Πάχος στεγνού φιλμ 30-35 dry microns
Γενικές οδηγίες: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες που πρόκειται να
βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες. Απομακρύνετε υπολείμματα
σκουριάς ή λιπαρές ουσίες.
Νέο μπετό: εφαρμόστε τουλάχιστον 3 μήνες μετά την σταθεροποίησή του.
Σε fiberglass προετοιμάστε με κατάλληλο αστάρι πρόσφυσης.
Εφαρμόστε μια στρώση έντονο λευκό χρώμα ως υπόστρωμα για καλύτερο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια
εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις φωσφορούχου χρώματος της COOVAR σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική
ορθής εφαρμογής χρωμάτων. Εάν η επιφάνεια είναι εκτεθειμένη με έντονες καιρικές συνθήκες,
μπορείτε να ενισχύσετε την αντοχή της με ένα διάφανο βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης.
Σε κλειστούς χώρους, εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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