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207 A N T I S E P T I C

NANO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ANTISEPTICNANO είναι βελουτέ ριπολίνη νερού µε
εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα και άριστο φινίρισµα.
Περιέχει νανοσωµατίδια αργύρου και προστατεύει από την
ανάπτυξη βακτηρίων και µούχλας στον υµένα του χρώµατος.
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης σε άτοµα
µε προβλήµατα αλλεργιών. Αντέχει στο πλύσιµο ακόµη και µε
καθαριστικά απολύµανσης. Είναι προϊόν νανοτεχνολογίας µε
πιστοποιηµένη δράση από το Industrial Microbiological Services
Ltd Registered in England (IMSL) και σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΝ 71-3:2013 για τη µη µετανάστευση βαρέων µετάλλων από
παιδικά παιχνίδια και αντικείµενα.. Είναι ιδανικό για χώρους που
απαιτούνται ασηπτικές - υγιεινές συνθήκες, όπως νοσοκοµεία,
σχολεία, χώροι επεξεργασίας τροφίµων, κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 1,05-1,40 ανάλογα µε την απόχρωση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Ιξώδες

: 2.500 -3.500 mPas(ASTMD2196-86 25οC)

pH

: 8.5-9.2 (ASTM E70)

Αραίωση

: 5% µε νερό για ρολό ή πινέλο και 10 – 20% για πιστόλι

Απόδοση

: 12 - 14m2/ltανά στρώση

Στέγνωµα

: Στην αφή σε 30 λεπτά και επαναβάφεται σε 5 - 6ώρες

Αποχρώσεις

: Σε απεριόριστες αποχρώσεις µε το σύστηµα χρωµατισµού TETRALUX

Συσκευασία

: Λευκό-Βάσεις: 750ml, 2.5lt, 10lt

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/42/ΕΚ είναι 130gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “δ”, Τύπος:Υ,
Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από
ξύλο και µέταλλο). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 79gr/lt.
: Πινέλο, ρολό και πιστόλι
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία µέσα
στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό και
σαπουνάδα.

Ενώσεις)
Εργαλεία βαφής
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: Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των
35οC
: Τα δοχεία να παραµένουν κλειστά σε θερµοκρασία από 5 οC έως 40 οC
σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση.

Συνθήκες εφαρµογής
Αποθήκευση

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες.
Εφαρµόζεται σε δυο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσµα. Στεγνώνει σε µια ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες.
Οι χρόνοι αυτοί µεταβάλλονται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Για άβαφες ή φθαρµένες ξύλινες
επιφάνειες χρησιµοποιούµε ως υπόστρωµα βελατούρα νερού AQUAPRIMER της TETRALUX.Για άβαφες
ή φθαρµένες µεταλλικές επιφάνειες χρησιµοποιούµε ως υπόστρωµα αντισκωριακόTETRARUST της
TETRALUX.
Να ελαχιστοποιείται η σπατάλη χρώµατος υπολογίζοντας τη ποσότητα που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα
περισσεύµατα χρώµατος για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Η επαναχρησιµοποίηση των χρωµάτων µπορεί να
ελαχιστοποιήσει πραγµατικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Αν υπάρχει
περίσσευµα χρώµατος µετά τη χρήση κλείστε τη συσκευασία πολύ καλά για να µην επικοινωνεί µε τον αέρα
και αποθηκεύστε τη σε χώρο στεγνό και δροσερό µακριά από παιδιά. Αν δεν χρησιµοποιηθεί το περίσσευµα
χρώµατος απαιτείται ειδική διαχείρισή του. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτεται ως έχει στις
αποχετεύσεις, στους υδάτινους αποδέκτες ή στο έδαφος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά. Να µη χρησιµοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίµων. Αποφεύγετε την
επαφή µε το δέρµα και τα µάτια µε χρήση στολής εργασίας και γυαλιών, ιδιαίτερα αν το χρώµα εφαρµόζεται
µε ψεκασµό. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε σαπούνι και νερό ή κατάλληλο
καθαριστικό δέρµατος. Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως
µε άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε
αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην πετάτε υπολείµµατα χρώµατος στο
νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριµµάτων. Για διάθεση περισσευµάτων και κενών δοχείων
συµβουλευτείτε τις τοπικές αρχές.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ τηλ. 210 77 93 777 ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Περιέχει: ψευδαργυρούχο πυριθειόνη
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