
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό  αντισκωριακό  με  υψηλή  ικανότητα  πρόσφυσης  για  χρήση  σε σκάφη  και  μεταλλικές
κατασκευές.  Συνιστάται  ως  υπόστρωμα  για  τη  βαφή  μεταλλικών  επιφανειών  εκτεθειμένων
μακροχρόνια σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Χρησιμοποιείται  πριν την εφαρμογή βερνικοχρωμάτων.
Προσφέρει  υψηλή  αντισκωριακή  προστασία.  Με  ειδική  σύνθεση  για  θαλάσσιο  περιβάλλον.
Ταχυστέγνωτο, εξαιρετικά ανθεκτικό σε περιβάλλον με αυξημένα επίπεδα υγρασίας. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, για κάθε μεταλλική κατασκευή από σίδερο & ατσάλι, επιφάνειες
εκτεθειμένες σε θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και ως αποτελεσματική προετοιμασία για ξύλινα σκάφη. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόχρωση: Πορτοκαλί
Απόδοση: 10-14 τ.μ./L.  (ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής)
Πυκνότητα: 1.35 - 1.40 kg/L
Στερεά όγκου: 52,8 - 59%
Σημείο Ανάφλεξης: 40 oC
Χρόνος στεγνώματος :  Στην αφή (Στους 23οC): 1-2 ώρες Επαναβαφή: 8 ώρες
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων: ΤΙΤΑΝ Καθαρό Νέφτι ή ΤΙΤΑΝ White Spirit 
Συσκευασίες: 750ml & 4L 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ 
κατηγορίας Α/θ  Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 500 g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση 
περιέχει κατά μέγιστο 370 g/l ΠΟΕ. 

Διαφορές  στη  θερμοκρασία,  υγρασία,  πάχος  κτλ.  μπορεί  να  επιφέρουν  αλλαγές  στο  χρόνο
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρμογής:  Πινέλο
Γενικές οδηγίες: Ανακατέψτε πολύ καλά το δοχείο και εφαρμόστε σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες,
χωρίς λιπαρές ουσίες, σκουριά και σαθρά σημεία
1. Νέες επιφάνειες: εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις Minio Pesqueros 
2. Συντήρηση ήδη βαμμένων επιφανειών σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε εξ ολοκλήρου τα σαθρά
σημεία και συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια. 

-Μην εφαρμόζεται το   Minio Pesqueros   όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τελική βαφή από ισχυρούς
διαλύτες (π.χ χρώματα νίτρου), εκτός εάν εφαρμόσετε κατάλληλο προϊόν ενδιάμεσα.
-Σε κλειστούς χώρους παρέχετε επαρκή εξαερισμό κατά την εφαρμογή και τον χρόνο στεγνώματος. 

Οδηγίες Προφύλαξης: H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H336:
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P101: Εαν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102:
Μακριά από παιδιά. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280:
Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικά  ενδύματα/μέσα  ατομικής  προστασίας  για  τα  μάτια/πρόσωπο.  P304+P340:  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P370+378: Σε
περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε σκόνη ABC πυροσβεστήρα για την κατάσβεση. P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο
περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που
χρησιμοποιεί  ο  δήμος  σας.  EUH066:  Παρατεταμένη  έκθεση  μπορεί  να  προκαλέσει  ξηρότητα  δέρματος  ή  σκάσιμο.  EUH208:  Περιέχει
Αιθυλομεθυλοκετοξίμη, Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση:
Υδρογονάνθρακες, C9-C11, η-αλκάνια, ισο-αλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά; C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS; Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου),
βαρέα αρωματικά (FP> 60ºC); 1-μεθοξυ-2-προπανόλη
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Κωδικός   54_165
T/T   062

Pesqueros Minio Sintetico
Improved Formula

Ισχυρό Αντισκωριακό Μίνιο Θαλάσσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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