STONE VARNISH
ΒΔΡΝΙΚΙ ΠΔΣΡΑ ΔΜΠΟΣΙΜΟΤ
( Έκδοζη: Οκηώβπιορ 2017 . Σν παξόλ αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνύκελν )

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Δηδηθό άρξωκν ζηεγαλωηηθό πιηθό, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ δηαθόζκεζε θαη ηελ πξνζηαζία θάζε
είδνπο πέηξαο θαη ζπλαθώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, όπωο δηαθνζκεηηθά ηνύβια, θεξακηθά, πιάθεο θαξύζηνπ,
πνξόιηζν, θ.ι.π. Δηζρωξεί βαζηά ζηνπο πόξνπο θαη δίλεη κηα γπαιηζηεξή επηθάλεηα πνπ ηνλίδεη ηηο ηδηαίηεξεο
απνρξώζεηο θάζε πεηξώκαηνο. Δίλαη αλζεθηηθό ζηα θηππήκαηα θαη ζηηο θζνξέο από ην πεξπάηεκα, δελ
θηηξηλίδεη, δελ μεθινπδίδεη θαη είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε.

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΑΠΟΓΟΗ

10 - 15m²/Lt ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο

ΑΡΑΙΩΗ

1 - 5% White spirit

ΣΔΓΝΩΜΑ

1 - 2 ώξεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο

ΑΠΟΥΡΩΔΙ

Γηάθαλν

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΑΣΑΡΙΑ

Σν ίδην ην πξνϊόλ αξαηωκέλν 50% κε White spirit

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΔΦΑΡΜΟΓΗ


Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζωζηή πξόζθπζε ηνπ πξνϊόληνο πξέπεη ε επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί από ζθόλεο,
ιίπε, ιάδηα, μεθινπδηζκέλα παιαηά ρξώκαηα, ζθνπξηέο, ππόινηπα κνύριαο ή πγξαζίαο.



Αζηαξώζηε ηελ επηθάλεηα κε ην αληίζηνηρν πξνηεηλόκελν αζηάξη ηνπ πξνϊόληνο



Αλαθηλήζηε θαιά ην πξνϊόλ θαη εθαξκόζηε 1-2 ζηξώζεηο



Σν πξνϊόλ απνθηά όιεο ηηο κεραληθέο ηνπ αληνρέο κεηά από 20 - 30 κέξεο.

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Για να εξαζθαλιζηεί η ζωζηή, λάδια,
ΤΝΘΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Απνθύγεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνϊόληνο ζε ζεξκνθξαζία θάηω από 6°C θαη πάλω από 40°C θαη όηαλ ε
ζρεηηθή πγξαζία είλαη κεγαιύηεξε από 80%. Αληίμνεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή κπνξνύλ λα
αιινηώζνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξνϊόληνο.

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Πινέλο, Ρολό
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δηαηεξείηε ηα εξγαιεία “πγξά” κέζα ζηνλ πεξηέθηε. ηξαγγίζηε θαιά ην
πξνϊόλ από ηα εξγαιεία θαη θαζαξίζηε ηα ακέζωο κε White spirit. Δάλ ην πξνϊόλ ζηεγλώζεη θεύγεη κόλν κε
ηζρπξά απνξξππαληηθά. Μελ αδεηάδεηε ηα πγξά πιύζεο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα.

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
Μεηά ηελ εθαξκνγή θιείζηε θαιά ην δνρείν ώζηε λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα κειινληηθή ρξήζε.
Απνζεθεύζηε ζε πεξηβάιινλ δξνζεξό. Πξνζηαηεύζηε ην πιηθό από ηελ παγωληά θαη ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην.

ΤΚΔΤΑΙΑ
Γηαηίζεηαη ζε κεηαιιηθά δνρεία ηωλ

750ml, 3Lt, 20Lt

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΔ (ΠΣΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΔΝΩΔΙ)
Καηεγνξία πξνϊόληνο A/ε (Γ) „πλδεηηθά αζηάξηα‟ ηεο Δπξωπαϊθήο νδεγίαο 2004/42/ΔΚ. Οξηαθή ηηκή VOC
θαηεγνξίαο: 750gr/lt. Μέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα VOC ηνπ έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξνϊόληνο είλαη 730gr/lt.
πκκνξθνύκελν πξνϊόλ θαη κεηά ην έηνο 2010 (Phase II).

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Γηα ηα πεξηζζεύκαηα ηνπ πξνϊόληνο απαηηείηαη εηδηθή δηαρείξηζή ηνπο, έηζη ώζηε λα κελ επηβαξύλεηαη ην
πεξηβάιινλ. πλεπώο δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηελ απνθνκηδή ηωλ απνβιήηωλ, παξαθαινύκε όπωο απεπζπλζείηε
ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

ΟΓΗΓΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ
Μαθξηά από παηδηά • Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα • ε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα
πιύλεηε ηα ακέζωο κε άθζνλν λεξό θαη εάλ ππάξρεη αλάγθε δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή • ε πεξίπηωζε
θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή • Ο ρώξνο εξγαζίαο λα αεξίδεηαη θαιά • Καηά ηελ εθαξκνγή
ζπληζηάηαη ε ρξήζε γαληηώλ θαη κάζθα πξνζηαζίαο.

[Ημερομηνία]

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζςμβοςλεςηείηε ηο θςλλάδιο δεδομένων αζθαλείαρ.
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