ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Tεχνικό Φυλλάδιο
Concrete Stain Resist
Προστασία και Διακόσμηση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Concrete Stain Resist είναι διάφανος εμποτισμός προστασίας τσιμεντοπροιόντων, πέτρας και
τεχνητών δομικών υλικών, έναντι των λεκέδων, των αλάτων και της ατμοσφαρικής ρύπανσης.
Είναι κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση τσιμεντοπλακών, κυβόλιθων, τοίχων, τζακιών,
πεζουλιών κλπ, που είναι κατασκευασμένα από δομικά υλικά όπως πέτρες, μάρμαρα, πλάκες
Καρύστου, πλάκες τύπου Μάλτας, πορόλιθους ή τεχνητά δομικά υλικά όπως τούβλα, κεραμίδια,
πλακίδια, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν.
Έχει μεγάλη πρόσφυση, εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, σκληρότητα και αντοχή στα κτυπήματα και
την τριβή. Παρουσιάζει στεγανωτική ικανότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, την έντονη
ηλιοφάνεια (λόγω των UV φίλτρων που περιέχει), εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες και
προστατεύει από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αναδεικνύει και διατηρεί τους φυσικούς
χρωματισμούς των υλικών ομορφαίνοντας το χώρο που διακοσμούν.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ
Τύπος: θερμοπλαστική μεθακρυλική ρητίνη
Ειδικό βάρος: 0,80± 0,01 gr/cm³
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Απόδοση: Περίπου 5-8 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 45 λεπτά και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και το πάχος φιλμ που
εφαρμόζεται. Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.
ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η
συνδετικά αστάρια: 750 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 650 g/l ΠΟΕ.
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμόστε ένα χέρι και μετά από 3 ώρες ένα δεύτερο χέρι
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως μετά την
χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ή ΑΣΕΤΟΝ.
Οδηγίες προφύλαξης
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Λεπτομερείς οδηγίες δίνονται στα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού. Αυτά είναι
διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος, από το τεχνικό τμήμα της Τσιμεντοδομή Α.Ε.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων (ενδέχεται να τροποποιούνται
κατά καιρούς) δεν στοχεύουν να είναι εξαντλητικές, παρουσιάζονται καλή τη πίστη και θεωρούνται
σωστές κατά την ημερομηνία προετοιμασίας τους. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επαληθεύσει ότι
αυτό το φύλλο δεδομένων είναι επίκαιρο πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν στο οποίο αφορά. Όσα
άτομα κάνουν χρήση των πληροφοριών, θα πρέπει να αποφασίσουν με δική τους ευθύνη για την
καταλληλότητα του αντίστοιχου προϊόντος για τους σκοπούς τους πριν τη χρήση του.
Όπου οι σκοποί διαφέρουν από αυτούς που συνιστώνται συγκεκριμένα στο παρόν φύλλο δεδομένων
ασφαλείας, ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τη χρήση του προϊόντος.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
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