L’ AQUA PAINT
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ
Περιγραφή
Προϊόντος :

Άοσμο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα νέας
τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική
χρήση.

Χρήσεις :

Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο,
γαλβανιζέ κλπ), γυψοσανίδα ή PVC.
Κατάλληλο για πόρτες,
παράθυρα,
ντουλάπες, τοίχους, οροφές κλπ και για
κάθε μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή.
Προτείνεται ιδιαίτερα
για παιδικά
δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία,
νοσοκομεία κλπ

Πλεονεκτήματα:

 Εύκολη εφαρμογή
 Εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα
 Δεν χάνει τη γυαλάδα του για πολλά χρόνια και δεν κιτρινίζει ποτέ

Τρόπος Διάθεσης :

Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

Αποθήκευση:

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε
θερμοκρασίες, από 5oC ως 35oC.
Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση.

Ασφάλεια και
Υγιεινή :

Προσοχή στις οδηγίες ασφάλειας οι οποίες αναγράφονται στις συσκευασίες του
προϊόντος. Ζητείστε και συμβουλευτείτε και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Μετά τη χρήση σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για τυχόν μελλοντική χρήση.
Μην απορρίπτετε το περίσσευμα στην αποχέτευση ή στα κοινά απορρίμματα.
Διαχειριστείτε τις άδειες συσκευασίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΕ
(Πτητικές οργανικές
ενώσεις):

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.:
Κατηγορία ΠΟΕ: Α/δ «Εσωτερικών
/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο (Υ)». Οριακή
τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 130 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠOE
προϊόντος έτοιμου προς χρήση 129g/l

Έκδοση: 29/11/2016

Σελίδα 1 από 2

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ: 210 6896480, ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 22950 22225 FAX: 22950 22120
Α.Φ.Μ.: 999211319, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ www.marmoline.gr ‐ info@marmoline.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Aποχρώσεις:

Διατίθεται σε γυαλιστερό ή σατινέ, με λευκή ή διάφανη βάση και σε
απεριόριστο αριθμό λοιπών αποχρώσεων, μέσω του συστήματος
χρωματισμού DÉCOR TINTING SYSTEM.

Ειδικό βάρος :

1,25 ‐ 1,35 gr/ml (ISO 2811)

Ιξώδες :

180 – 220 s (Ford Cup No 4)

Στέγνωμα:

1‐3 ώρες

Γυαλάδα στις 60o:

Στιλπνό 75‐85%, Σατινέ 35‐50%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Aπόδοση:

10 – 12 m2/ lt

Μέθοδος εφαρμογής:

Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

Αραίωση:

10 – 20% κατ’ όγκο με νερό

Οδηγίες χρήσεως:

 Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή,
χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριές, αποσαθρωμένα τμήματα κλπ.
 Εφαρμόστε αρχικά το αστάρι νερού MARMOLINE L’ AQUA PRIMER και
αφήστε το να στεγνώσει καλά. Στις παλιές βαμμένες επιφάνειες πρέπει
να προηγείται και καλό τρίψιμο.
 Ανακατέψτε καλά και αραιώστε 10‐20% με νερό.
 Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι
 Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 10oC και άνω των 40oC
 Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε, καθαρίζονται με ζεστό νερό και
σαπούνι, αμέσως μετά την εφαρμογή

Επαναβαφή:

Σε 4 – 6 ώρες

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό
φυλλάδιο. Η εγγύηση αφορά αυστηρά το προϊόν που διατίθεται και όχι το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, διότι αυτό
εξαρτάται και από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, αλλά και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν
δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα τότε να επεκτείνει τη χρήση του στο έργο. Η έκδοση του
παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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