
 
 

 

 

THERMOFLEX 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΟ ΥΡΩΜΑ 

 
( Έκδοζη: Οκηώβπιορ 2017 . Σν παξόλ αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνύκελν ) 
 
 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 
 
Κνξπθαίαο πνηόηεηαο αθξπιηθό, εηδηθό ζεξκνκνλσηηθό ρξώκα εμσηεξηθώλ ηνίρσλ θαη ηαξαηζώλ. Δίλαη 
ειαζηνκεξέο, δηαηεξώληαο ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπ αθόκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο από -20°C έσο 80°C. 
Καιύπηεη ηέιεηα ηξηρνεηδή θαη κηθξνξσγκέο ζηηο επηθάλεηεο πξνζθέξνληαο έηζη εμαηξεηηθή ζηεγάλσζε ησλ 
εμσηεξηθώλ ηνίρσλ από ηελ πγξαζία. Σα εηδηθά ζεξκνθεξακηθά λαλνζθαηξίδηα πνπ πεξηέρεη ζηελ ζύζηαζε 
ηνπ, ηνπ δίλνπλ ζεξκνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ρεηκώλα - 
θαινθαίξη. Δθαξκόδεηαη ζε θάζε είδνπο λέα ή παιαηά επηθάλεηα. Γεκηνπξγεί κία αδηάβξνρε θαη ειαζηηθή 
κεκβξάλε, εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Πξνζθέξεη κία ζαπκάζηα καη επηθάλεηα. Σν 
THERMOFLEX είλαη έλα ςπρξό ρξώκα θαη ραξαθηεξίδεηαη από πςειή ηηκή αλαθιαζηηθόηεηαο ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κόλν ηνπ, είηε σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 100% ACRYL 
THERMONOSYSTEM σο ηειηθή επίζηξσζε, ζπκβάιινληαο επηθνπξηθά ζηελ ζεξκνκόλσζε ηνπ όινπ 
ζπζηήκαηνο. 
 

 
ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

ΑΠΟΓΟΗ 6 - 8m²/Lt ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο 

ΑΡΑΙΩΗ Πξώηε ζηξώζε 15% λεξό. Γεύηεξε ζηξώζε 5-10% λεξό 

ΣΔΓΝΩΜΑ 1 - 2 ώξεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ΑΠΟΥΡΩΔΙ Λεπθό θαη ζε 3 βάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζκνύ 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΑΣΑΡΙΑ Life dur, Life dur water 

 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή πξόζθπζε ηνπ πξντόληνο πξέπεη ε ππό βαθή επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί από 

ζθόλεο, ιίπε, ιάδηα, μεθινπδηζκέλα παιαηά ρξώκαηα, ζθνπξηέο, ππόινηπα κνύριαο ή πγξαζίαο. 
 

 Γηα θαηλνύξγηεο ή πνξώδεηο επηθάλεηεο εθαξκόζηε πξώηα ην αληίζηνηρν πξνηεηλόκελν αζηάξη ηνπ 
πξντόληνο 

 

 Δθαξκόζηε ην πξντόλ ζε 2 επηζηξώζεηο (αθνύ πξνεγνπκέλσο ην αλαθαηέςεηε θαιά) νη νπνίεο πξέπεη λα 
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 1 - 2 ώξεο. 

 

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

 
ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Για να εξαζθαλιζηεί η ζωζηή, λάδια,  



ΑΒΒΑ ΥΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ & ΙΑ Ο.Δ. 
ΒΙ.ΠΔ.ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – 57 022 ΙΝΓΟ – ΣΗΛ. 2310.79.79.72 – ΦΑΞ: 2310 723.147 

www.chromodomi.gr 
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ΤΝΘΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Απνθύγεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζε ζεξκνθξαζία θάησ από 6°C θαη πάλσ από 40°C θαη όηαλ ε 
ζρεηηθή πγξαζία είλαη κεγαιύηεξε από 80%. Αληίμνεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή κπνξνύλ λα 
αιινηώζνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο. 

 
 
ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πινέλο, Ρολό, Πιζηόλι βαθήρ 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δηαηεξείηε ηα εξγαιεία “πγξά” κέζα ζηνλ πεξηέθηε. ηξαγγίζηε θαιά ην 
πξντόλ από ηα εξγαιεία θαη θαζαξίζηε ηα ακέζσο κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ ην πξντόλ 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 παγσληά θαη ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην. 

 
 
ΤΚΔΤΑΙΑ 
 

Γηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ  750ml,  3Lt,  10Lt 
 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΔ (ΠΣΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΔΝΩΔΙ) 
 
Οξηαθή ηηκή ηεο ΔΔ γηα απηό ην πξντόλ (Καηεγνξία Α/γ «Δπηρξίζκαηα γηα εμσηεξηθνύο ηνίρνπο νξπθηνύ 
ππνζηξώκαηνο»,  ηύπνο Τ): 40 g/l (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 37 g/l ΠΟΔ. πκκνξθνύκελν 
πξντόλ θαη κεηά ην έηνο 2010 (Phase II). 
 

 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 
Γηα ηα πεξηζζεύκαηα ηνπ πξντόληνο 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 ησλ απνβιήησλ, παξαθαινύκε όπσο απεπζπλζείηε 
ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

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

 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζςμβοςλεςηείηε ηο θςλλάδιο δεδομένων αζθαλείαρ. 

 
 
 

                        

 

                                    


