Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

STUDIO FINISHES™
Metallic Glaze Διακοσμητικός Μεταλλικός Ζελές

Εσωτερικής Χρήσης
620
Τα Metallic Glazes είναι ζελέδες υδατοδιαλυτοί ειδικά σχεδιασμένοι να παράγουν
διακοσμητικά μεταλλικά εφέ, σε ταβάνια, τοίχους και ξύλα. Τα προϊόντα αυτά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους πάνω σε ασταρωμένες ή βαμμένες
επιφάνειες για να δημιουργήσουν μια πληθώρα από μεταλλικά εφέ. Επίσης τα
προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το 408 Glaze Extender για
παραγωγή τεχνοτροπιών.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
• Εύκολο στην εφαρμογή.
• Χαμηλής οσμής.
• Δεν πιτσιλάει, στεγνώνει γρήγορα.
• Μπορεί να αναμιχθεί με το Latex Glaze Extender 408, για δημιουργία
τεχνοτροπιών.
• Εσωτερικής Χρήσης.

Αποχρώσεις :
Έτοιμες αποχρώσεις σε Χρυσό, Ασήμι,
Μπρονζέ, Χαλκός, Πέρλα. Ειδικά η πρόσθεση χρωστικών
στην πέρλα αναπαράγει άλλες 30 αποχρώσεις.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και
φωτοχημικής αντίδρασης διαλύτες.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ημιγυαλιστερό

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού
αποτελέσματος) και περιέχει 199g/L ΠΟΕ. Οριακή Τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 200g/L (2010)

Απόδοση
14-16 m2/Lit
Στέγνωμα στους 20C
Στην αφή σε 1 ώρα
Σε -2-3 ώρες επαναβάφεται
Για χρήση σε 2 ημέρες

Στερεά κατ΄ όγκο
39,2%
Ελαστικότητα
Δεν ισχύει

Πάχος Υγρού Φιλμ
67 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
23 Μικρά

Αραίωση
Δεν αραιώνεται

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Σκληρές, γυαλιστερές επιφάνειες
πρέπει να γυαλοχαρτάρονται με ψιλό γυαλόχαρτο. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα, συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start
Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων
Χρώμα - Βάση
Ως χρώμα βάσης συνιστώνται τα προϊόντα: 319 Regal® AquaVelvet® ή 519 Colorstyle™ ή 587 Moorestyle™ της Benjamin Moore.
Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια με ένα καλής ποιότητας νάυλον πινέλο ή ρολό χωρίς αραίωση. Αν
απαιτηθεί προσθέστε λίγο καθαρό νερό. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τεχνοτροπία πάνω σε χρώμα βάση, αναμίξτε το 620
Metallic Glaze με το 408 Glaze Extender σε συνιστώμενη αναλογία 4 μέρη 408 Glaze Extender με 1 μέρος 620 Metallic Glaze. Πριν τη
χρήση βρέξτε τα εργαλεία και στραγγίζετε τα καλά. Εφαρμόστε το υλικό σε τμήματα του 1m2, διατηρώντας υγρά τα άκρα ώστε να μην
δημιουργούνται ‘’καβαλικέματα’’. Με το 620 Metallic Glaze εκτελούνται όλες οι ‘’προσθετικές’’ και ‘’αφαιρετικές’’ τεχνοτροπίες νερού. Το
620 Metallic Glaze δεν αναμιγνύετε με προϊόντα αλκυδικής βάσεως. Αν επιθυμείτε αποτέλεσμα ενιαίου χρώματος/πλήρη κάλυψη,
αυτό εξασφαλίζεται μόνο με εφαρμογή σπρέυ. Για περαιτέρω προστασία (αν απαιτείται) μπορείτε να εφαρμόσετε πάνω από το 620
Metallic Glaze 1 ή 2 χέρια Stays Clear® βερνίκι Ακρυλικής Πολυουρεθάνης. Mην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία αέρος ή ‘’επιφάνειας’’
είναι κάτω από 10°C. Tο στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες - υγρές συνθήκες.
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-3ονη (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: 1 λίτρο
Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

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

