
GRENODECOR 236 
Ματ ακρυλικό χρώμα για ξύλινες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες βάσεως 
νερού 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Γρήγορο στέγνωμα. Ισχυρός εμποτισμός. Φυσική εμφάνιση του ξύλου. Κατάλληλο για 
ξύλινες επενδύσεις, πέργκολες, παράθυρα, παντζούρια και περιφράξεις. 
Για χρωματικές εφαρμογές αναμίξτε με το ανάλογο χρώμα 
Οδηγίες χρήσης: Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια εφαρμογής λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας. 
Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Απλώστε ομοιόμορφα το Grenodecor 236 με 
βούρτσα που έχει συνθετικές τρίχες, π.χ. βούρτσα βερνικιού Uni-Plus, ή εφαρμόστε 
με ψεκασμό και εξομαλύνετε την επιφάνεια με πινέλο.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών 
Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό 
αμέσως μετά τη χρήση.  
Χρόνος στεγνώματος: 1/2 ώρα (20 ° C, 65% υγρασία). Χρόνος επαναβαφής: περίπου 
3 ώρες. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρανσης 
είναι μεγαλύτερος 
 
Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ε)Υ Προϊόντα χρώσης ξύλου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. 
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ)  
Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <100g/l 
 
Περιεχόμενο  2,5 L,5 L, 10 L, 15 L 
 
Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο. Προστατέψτε από παγετό. Κλείστε ερμητικά 
τους περιέκτες. Ανακυκλώστε μόνο τους τελείως κενούς περιέκτες. Απορρίψτε τα 
υγρά υπολείμματα σε ειδικό σημείο συλλογής χρωμάτων.  
Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό 
 
Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
“Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα 
σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.”. 
 
Προφυλάξεις 
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 
 
UFI: 1300-S00U-D00K-GE16 
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