DÉCOR – SUPER PAINT
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΩΝ
3 σε 1. Βάφει, μονώνει και προστατεύει

Περιγραφή:

Ακρυλικό,
ελαστομερές,
προστατευτικό
/μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100%
ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση
υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών
τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου.

Χρήσεις:

Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του
χρώματος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να
επαναβαφεί με συμβατικό ακρυλικό χρώμα.
Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως
σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πληροφορίες
προϊόντος:

Καλυπτικότητα:
Ειδικό βάρος:

Πλεονεκτήματα:









Περίπου 10 m2 /lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα
1,46 + 0,02 kg/ lt

Εξαιρετική υδροφοβία (lotus effect).
Εξασφαλίζει αδιαβροχοποίηση – στεγάνωση τοιχοποιίας.
Σφραγίζει‐γεφυρώνει τριχοειδή και ρωγμές 0,5 mm.
Αυτοκαθαρίζεται ‐ αποτελεί φράγμα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Είναι αντιμουχλικό.
Έχει εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία.
Πλένεται με μαλακό σφουγγάρι.

Τρόπος διάθεσης: Διατίθεται σε δοχεία των 750 ml, 5 lt και 10 lt
Αποθήκευση:

Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία αποθήκευσης +5 oC ‐
+35 oC). Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία: 12 μήνες από
την ημερομηνία παραγωγής.

Κατηγορία ΠΟΕ:

«Χρώματα εξωτερικών τοιχων ορυκτών υποστρωμάτων ‐Υ». Οριακή τιμή ΠΟΕ:
40 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39 gr/lt
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Τρόπος
εφαρμογής:

 Ανακατέψτε πριν τη χρήση.
 Στις νέες επιφάνειες εφαρμόστε προηγουμένως αστάρι νερού MST 11,
αραιωμένο από 30% ‐100% με νερό, ανάλογα με την επιφάνεια.
 Για τριχοειδείς ρωγμές και ρωγμές μεγαλύτερες από 0,5 mm, γεμίστε
προηγουμένως κατάλληλα τη ρωγμή.
 Εφαρμόστε επόμενη στρώση μετά από 6‐8 ώρες.
 Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 oC έως + 35 oC.

Οδηγίες υγείας‐
ασφάλειας και
προστασίας
περιβάλλοντος:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ‐ Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
και τα μάτια ‐ Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό
(μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά) ‐ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα
αμέσως με άφθονο νερό και αν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή ‐
Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις ή σε πηγές νερού ‐
Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ‐ Μη χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τεχνικό
φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την
εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και
τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το
αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη
έκδοση αυτού.
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