ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηµερ/νία έκδοσης:2016

R E L I E F 550
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάγλυφο ακρυλικό επίχρισµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες κατά του ψύχους, της
θερµότητας, της υγρασίας και του ήχου. Καλύπτει άριστα τυχόν
µικροατέλειες της επιφάνειας, στην οποία εφαρµόζεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 1,69 - 1,72 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Ιξώδες

: 16.000 - 20.000 mPas (ASTM D2196-86 25οC)

pH

: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)

Αραίωση

: 0 - 5% µε νερό ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα

Απόδοση

: 0.8 - 2 m2/lt ανά στρώση

Στέγνωµα

: Στην αφή σε 1-2 ώρες

Αποχρώσεις

: Σε ανοιχτές-µεσαίες αποχρώσεις µε το σύστηµα χρωµατισµού
TETRALUX
: 3lt, 9lt

Συσκευασία
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές
Ενώσεις)

Εργαλεία βαφής

Συνθήκες εφαρµογής

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για
εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος) Το προϊόν περιέχει κατά
µέγιστο 39g/lt.
: Ρολό
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία µέσα
στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό και
σαπουνάδα.
: Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των
35οC
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: Σε θερµοκρασίες από 5οC έως 40oC σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο
µετά από κάθε χρήση.

Αποθήκευση

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες. Οι
υδροχρωµατισµένες επιφάνειες ασταρώνονται µε αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR της TETRALUX.
Εφαρµόζεται µε ρολό για RELIEF, στεγνώνει σε 1-2 ώρες. Αραιώνεται µε νερό ανάλογα µε την επιθυµητή
τελική µορφή. Σε περίπτωση πολύ απορροφητικών επιφανειών κάνουµε µια στρώση αστάρι SOVADUR ή
RELIEF κατά 40% αραιωµένο µε νερό. Μετά το στέγνωµα αυτού ακολουθεί η τελική παχιά στρώση
αραιωµένη κατά 0-5%.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ●
Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη
σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς
Περιέχει: Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7]και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3όνη[EC no220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777
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