
VELOSIT WP 124 (Συστατικό Β) 
Σκληρυντικό  

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Αναμίξτε το τσιμέντο VELOSIT 120 WP με το συστατικό Β με μηχανική ανά-

δευση  (300-600 στροφές) σε αναλογίες 25 kg: 8kg. Προσθέστε μέχρι 1 κιλό νερό για την επιθυμητή 

ρευστότητα. Απλώστε σε καθαρή και στεγνή πορώδη επιφάνεια με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλλη-

λο εξοπλισμό ψεκασμού μέσα 45-60 λεπτά στους 20 °C 

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  

 

Μακριά από παιδιά 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 
 

Περιεχόμενο: 8kg (αν πωλούνται χωριστά) 

Περιεχόμενο Α + Β: 25kg + 8 kg (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία) 
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