
VELOSIT CP 201  

τσιμεντοκονίαμα 

Το VELOSIT CP 201 είναι τσιμεντοειδές αντιδιαβρωτικό προστατευτικό και αστάρι για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και χάλυβα 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που 
μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.  
Αναμίξτε 20 kg VELOSIT CP 201 με 5,2-6,0 lt νερό και αναμίξτε με τρυπάνι 300- 600 στροφές μέχρι ομοιογένειας. Αρχικά αναμίξτε με 5,2-5,6 lt νερό και προσθέστε το 
υπόλοιπο νερό σιγά σιγά μετά την ανάδευση ώστε να ρυθμίσετε τη ρευστότητα το μίγματος. Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό 
ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργιλικό ασβέστιο clinker 
 
Υποκατηγορία ΠΟΕ A(ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l 
 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
Μακριά από παιδιά 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχί-
στε να ξεπλένετε.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 20kg  
 

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες  

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό  
 
Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr  
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