Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

MOORE’S®
Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας - Νερού

098 Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης
Aκρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας υδατικής βάσης. Τονίζει το
φυσικό χρώμα της πέτρας, είναι αδιάβροχο, παρέχει μεγάλης διάρκειας
προστασία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ
με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει. Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εφαρμογή,
την μεγάλη διεισδυτικότητα, το γρήγορο στέγνωμα, το ότι δεν κιτρινίζει και είναι
άοσμο. Iδανικό για κάθε είδος πέτρας δαπέδων ή τοίχου, πορόλιθους, τούβλα
κεραμίδια και άλλα πορώδη δομικά υλικά. Επίσης συνιστάται η χρήση του σε
ξύλινα εξωτερικά πατώματα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
•
Άοσμο.
•
Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα.
•
Μεγάλη διεισδυτικότητα.
•
Αδιαβροχοποιεί την πέτρα, δεν κιτρινίζει
•
Δεν ξεφλουδίζει.

Αποχρώσεις : Διάφανο
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή στο νερό
Άριστη αντοχή στην βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή.
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά. Ευαίσθητο
στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/θ τύπος Υ: ( ειδικά επιχρίσματα ενός
συστατικού ) και περιέχει κατά μέγιστο 115g/l ΠΟΕ. Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 140g/L (2010)

Απόδοση
8 – 10 m2/L αναλόγως της
απορροφητικότητας της επιφάνειας
Στέγνωμα στους 20C
Σε 30’ στεγνώνει
Σε 2-3 ώρες επανεφαρμόζεται

Στερεά κατ΄ όγκο
31,7%

Ελαστικότητα
Δεν ισχύει

Πάχος Υγρού Φιλμ
Ελάχιστο

Πάχος Στεγνού Φιλμ
Ελάχιστο

Αραίωση
Το πρώτο μόνο χέρι 1/1 με νερό

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς βρωμιά, σκόνη, κερί, λίπος και άλατα. Λείες επιφάνειες πρέπει να χαράσσονται
πριν την εφαρμογή του βερνικιού. Χρησιμοποιήστε διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 10%, ξεβγάλετε τελείως με καθαρό νερό και αφήστε να
στεγνώσει τελείως, τουλάχιστον για 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το βερνίκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε υδροχλωρικό οξύ ακολουθήστε
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εφαρμογή
Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή ρολό, το πρώτο χέρι αραιωμένο 1/1 με νερό και
κατόπιν ένα ή δύο χέρια χωρίς αραίωση. Αφήστε 3 ώρες μεταξύ των επιστρώσεων. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή
κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την
πάροδο του χρόνου.
Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.•Μακριά από παιδιά•Να μην έρθει σε επαφή με τα
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο
χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά
κλειστό.•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη
(3:1)•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία•Δελτίο
δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 0,75lt 2,25lt
Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

