∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

PESQUEROS Esmalte Cubiertas
Rugosas
Χρώµα θαλάσσης αντιολισθητικό
Κωδικός 54_650
T/T 07D
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντιολισθητική βαφή που περιέχει ειδικά σχεδιασµένα πρόσθετα για αντιολισθητικά αποτελέσµατα,
χωρίς να επηρεάζει την οµοιογένεια της βαφής. ∆εν περιέχει άµµο ή µαρµαρόπετρα. Εφαρµόζεται
πολύ εύκολα και δηµιουργεί οµοιόµορφο αποτέλεσµα. Ανθεκτικό στις τριβές, τις λιπαρές ουσίες και το
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ειδικό για καταστρώµατα, σκάλες, ράµπες κτλ. Ανθεκτικό στις τριβές,
τις λιπαρές ουσίες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισµα
Ηµι-γυαλιστερό.
Απόχρωση
Λευκό
Πράσινο και Κόκκινο
Πυκνότητα
0,90- 1.21 kg/L
Απόδοση
12-16 τ.µ./λίτρο (30-40µ)
Χρόνος στεγνώµατος
Στην αφή
Επαναβαφή
Στους 23οC:
5-7 ώρες
24 ώρες
Αραίωση
TITAN Καθαρό Νέφτι.
Συσκευασίες
750ml
Συνιστώµενο τελ. πάχος
60-100 microns στεγνά
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ.

Εργαλεία εφαρµογής
Αραίωση κατά προσέγγιση

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πινέλο
Ρολό
Πιστόλι
--5%
10-15%

Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Εφαρµόστε λεπτές στρώσεις σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα
ασταρωµένες επιφάνειες.
Γυµνές επιφάνειες:
Ξύλο: ΤΙΤΑΝ Selladora, Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.
Σίδερο: Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.
Πολυεστέρας: Pesqueros Minio de Plomo ή YATE Imprimacion Epoxi.
Επαναβαφή: Για ξαναβαµµένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση, καθαρίστε, τρίψτε µε γυαλόχαρτο την
επιφάνεια και εφαρµόστε απευθείας. Σαθρά και παλαιά χρώµατα, αφαιρέστε τα τελείως και εφαρµόστε
όπως σε γυµνή επιφάνεια.
Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για εσωτερικές επιφάνειες 2 στρώσεις του χρώµατος είναι αρκετές,
ενώ σε εξωτερικές επιφάνειες συνιστάται νε εφαρµόσετε 3 στρώσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιµοποιήστε το µόνο σε
καλά αεριζόµενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη
διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος. Όταν γίνεται εφαρµογή σε µεγάλες εσωτερικές
επιφάνειες ή περιορισµένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική µάσκα. Αποφύγετε επαφή µε
δέρµα και µάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε
περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Αφαίρεση λεκέδων από το δέρµα: χρησιµοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρµατος.
Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης.

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