∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

FLEETWOOD WEATHERCLAD
Ακρυλικό Χρώµα Εξωτερικής Χρήσης
Κωδικός 06004
F/W
F101/ F102
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το FLEETWOOD WEATHERCLAD SMOOTH EXTERIOR MASONRY PAINT είναι ένα ακρυλικό
χρώµα που προσφέρει ολοκληρωµένη προστασία. Χάρη στην ειδική σύνθεσή - 100% ακρυλική- µε
υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, εξασφαλίζει ανθεκτικό προστατευτικό αποτέλεσµα µακράς διάρκειας
µε 18-ετή αντοχή. Η λεία ροή του το κάνει εύκολο στην εφαρµογή και αποτρέπει την συσσώρευση
βρωµιάς και την ανάπτυξη άλγεων και µυκήτων, και χάρη στην σύνθεση Permacryl® έχει
αυτοκαθαριζόµενο αποτέλεσµα. Μπορεί να βραχεί µέσα σε 30’ από την εφαρµογή. Είναι αδιάβροχο,
µικροπορώδες αλλά και ανθεκτικό σε ακτίνες UV. ∆εν ξεθωριάζει και οι αποχρώσεις παραµένουν
αναλλοίωτες.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το FLEETWOOD WEATHERCLAD SMOOTH EXTERIOR MASONRY PAINT είναι κατάλληλο για τις
περισσότερες εξωτερικές επιφάνειες – ανάγλυφες και λείες - τοιχοποιίας, µπετό, τούβλα, καθώς και
κατάλληλα ασταρωµένο ξύλο και µέταλλο. Είναι ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες που δοκιµάζονται
από τις καιρικές συνθήκες – έντονη ηλιοφάνεια ή υγρασία, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση:
100% Ακρυλική
Απόχρωση:
Φωτεινό Λευκό και Βάσεις
Πυκνότητα:
1.27 +/-0,15 kg/L
Στερεά όγκου:
30% +/-2
Απόδοση:
12 τµ/λίτρο (ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώµατος:
στην αφή
πλήρως
(26οC & 50% σχ. υγρασία)
30 λεπτά
2-4 ώρες
Επαναβαφή:
4 ώρες
Αραίωση / Καθαρισµός:
Νερό
Συσκευασίες:
2.5 L, 5L &10L (Λευκό)
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιµή σύµφωνα µε την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν
τύπος Υ κατ. Α/γ Χρώµα Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωµάτων 40 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο
προς χρήση περιέχει κατά µέγιστο 29 g/l ΠΟΕ.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρµογής
Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless
Προετοιµασία: Αποµακρύνετε σαθρά σηµεία και ξεφλουδισµένες βαφές και σκουριά. Αποκαταστήστε
σαθρά σηµεία. Τρίψτε την επιφάνεια για να αποµακρύνετε βρωµιά, λιπαρές ουσίες, δαχτυλιές,
γυαλιστικά, κεριά, κλπ. Κατόπιν ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει καλά. Θεραπεύστε επιφάνειες µε
άλγη, κάπνα ή µούχλα µε fungicidal wash και ξεπλύνετε. Αν τα άλγη ή η µούχλα είναι έντονα,
συνιστάται και δεύτερη εφαρµογή. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 12 ώρες προτού ξεκινήσετε την
βαφή. Τρίψτε γυαλιστερές επιφάνειες χρησιµοποιώντας λεπτό γυαλόχαρτο. Αποµακρύνετε την σκόνη
από την τριβή. Εφαρµόστε τον κατάλληλο στόκο Fleetwood σε ρωγµές, οπές ή άλλες ατέλειες, τρίψτε
ώστε να γίνουν οµοιόµορφες και αποµακρύνετε την σκόνη. Πηγές υγρασίας θα πρέπει να
επιδιορθωθούν πριν την βαφή. Κονιώδεις επιφάνειες ή ανοµοιόµορφης απορροφητικότητας πρέπει να
ασταρωθούν µε Fleetwood Stabilising Primer.
Ξύλο: ασταρώστε µε κατάλληλο αστάρι ξύλου.
Ατσάλι: Αποµακρύνετε σκουριά, ξεφλουδισµένες προηγούµενες βαφές ή άλλα σαθρά σηµεία µε τριβείο
βαθµού SSPC SP2. Αποµακρύνετε όποια «µολυσµένα» σηµεία προτού προχωρήσετε στην βαφή.
Ασταρώστε µε το κατάλληλο αντισκουριακό αστάρι.
Μπετό – σοβάς (τοιχοποιία): η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, και το µπετό να έχει
µείνει τουλάχιστον εκτεθειµένο για τουλάχιστον 30 ηµέρες (στους 24oC). Σαθρά σηµεία πρέπει να
έχουν αποµακρυνθεί πριν την βαφή. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο γεµιστικό στόκο για να διορθώσετε
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ρωγµές ή ατέλειες (σε θερµοκρασία τουλάχιστον 12ο C) και αφήστε να στεγνώσει τελείως πριν την
εφαρµογή.
Γαλβανιζέ επιφάνειες : Η επιφάνεια πρέπει να έχει µείνει εκτεθειµένη για τουλάχιστον 6 µήνες πριν τη
βαφή. (Καθαρίστε µε διαλυτικό µε SSPC-SP1.) ∆ιαφορετικά καθαρίστε µε διαλυτικό και ασταρώστε µε
το κατάλληλο αστάρι. Τρίψτε τις σκουριασµένες γαλβανισµένες επιφάνειες (σε SSPC- SP2) και
εφαρµόστε κατάλληλο αντιδιαβρωτικό αστάρι.
Γύψος: βεβαιωθείτε ότι ο γύψος είναι στεγνός (τουλάχιστον 30 ηµέρες). Εφαρµόστε Fleetwood
stabilizing primer αν προκύψουν ανοµοιοµορφίες. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε
γυψοσανίδα, όµως, η υψηλή υγρασία στην επιφάνεια µπορεί να δηµιουργήσει λεκέδες στο τελικό
στρώµα. Για τον λόγο αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η εφαρµογή κατάλληλου ασταριού.
Ήδη βαµµένες επιφάνειες : Σε περίπτωση που τα ήδη υπάρχοντα στρώµατα χρώµατος είναι σε
καλή κατάσταση, τότε απλά καθαρίστε την επιφάνεια από όλα τα υπολείµµατα. Τρίψτε τις γυαλιστερές
επιφάνειες. Εάν είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα τελείως και συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια.
Εφαρµογή: Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση και εφαρµόστε µε πινέλο ή ρολό, πιστόλι ή airless. Για
καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιείστε καλής ποιότητας εργαλεία. Η πρώτη στρώση πρέπει να είναι
αραιωµένη 1 µέρος νερού µε 6 µέρη χρώµατος, για εφαρµογή σε σφραγισµένες, πορώδεις επιφάνειες.
Μην αραιώνετε υπερβολικά. Η δεύτερη στρώση, εφόσον εφαρµόζεται µε πινέλο ή ρολό, δεν
χρειάζεται αραίωση.
Εφαρµογή σπρέι airless: ελάχιστη πίεση 138 bars. Μέγεθος στοµίου 0,38-0,46mm (15-18) µε
φίλτρο 60mesh. Γωνία 65ο . Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία είναι πάνω από 8ο C κατά την διάρκεια
εφαρµογής και στεγνώµατος. Πάντα να καθαρίζετε τον εξοπλισµό µε νερό, πριν την εφαρµογή
υδατοδιάλυτων προϊόντων.
Συνιστώµενες συνθήκες εφαρµογής: 10ο C έως 42ο C µε σχ. υγρασία 75% το µέγιστο. Μην το
εφαρµόζετε σε υπερβολικό κρύο (κάτω των 5ο C).
Συµβουλή: Να προµηθεύεστε πάντα επαρκή ποσότητα της κάθε απόχρωσης για την ολοκλήρωση της
βαφής. Όταν χρησιµοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία χρώµατος, συνιστάται να τα αναµείξετε
µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίσετε οµοιοµορφία της απόχρωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν µε βάση νερού.
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά τη διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος. Κρατήστε το
µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Αφαίρεση
λεκέδων από το δέρµα: χρησιµοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρµατος. Μην το
καταπίνετε. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης. Προσοχή κατά την µεταφορά
χρωµάτων. ∆ιατηρήστε το δοχείο σε όρθια θέση. ∆ελτία ∆εδοµένων ασφαλείας διαθέσιµα κατόπιν
αίτησης. ∆εν περιέχει πρόσθετο µόλυβδο.
Προστατεύστε την συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C

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

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
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