100% Ακρυλικό χρώμα προσόψεων βάσεως νερού
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ματ, με φωτοκαταλυτική δράση, υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό στους ρύπους.
Μοναδική τεχνολογία που δημιουργεί προστατευτικό εύκαμπτο φιλμ στην επίστρωση. Χαμηλής οσμής
Για χρωματικές εφαρμογές αναμίξτε με το ανάλογο χρώμα
Οδηγίες χρήσης: αν απαιτείται αραιώστε με λίγο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό και ψεκασμό.
Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρόνος ξήρανσης/ επαναβαφής: 12 ώρες τουλάχιστο (20 ° C, 65% υγρασία). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρανσης είναι
μεγαλύτερος
Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/
εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.
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Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ=
40 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)
Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <30g/l
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Περιεχόμενο 2,5 L,5 L, 10 L, 15 L

Περιεχόμενο 2,5 L,5 L, 10 L, 15 L

Περιέχει 2-μεθυλ-2 Η- ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισοθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777
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