
               

           

 
           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    
              Ηµερ/νία έκδοσης:2019 

  

 

                                      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ         ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

                           ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 5A     ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΣΙΝΔΟΣ, T.K. 570 22 

                                      ΤΗΛ: 2310 796110, FAX: 2310 723096,  www.tetralux.gr,  e-mail: contact@tetralux.gr 

 

 

(EU Ecolabel: EL/044/021)
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Oικολογικό ακρυλικό µικρονιζέ υπόστρωµα µε ισχυρή πρόσφυση 

και µεγάλη διεισδυτικότητα. Πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του συµβουλίου απονοµής οικολογικού 

σήµατος της Ε.Ε. Συνιστάται ιδιαίτερα για αστάρωµα επιφανειών 

που βάφονται µε ακρυλικά χρώµατα, πλαστικά, RELIEF, 

τσιµεντοχρώµατα, και στεγανωτικά. Είναι άοσµο και φιλικό στο 

περιβάλλον και το χρήστη. Είναι κατάλληλο για την προετοιµασία 

νέων επιφανειών και επιπλέον ισχυροποιεί και µονώνει πορώδεις 

επιφάνειες εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση στο τελικό χρώµα. 

Χρωµατίζεται ελαφρώς για να βλέπεις που ασταρώνεις. 

 

 

   

     

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,00 - 1,09 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες : 8,5 - 11 mPas (ASTM D2196-86 25
ο
C) 

pH : 8.5 - 9.2 (ASTM E70) 

Αραίωση : 50 - 100% µε νερό 

Απόδοση : 15 - 20 m
2
/lt ανά στρώση 

Στέγνωµα : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3ώρες 

Αποχρώσεις : Σε απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις µε το σύστηµα χρωµατισµού 

TETRALUX 

Συσκευασία : 750ml, 3lt, 9lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “η”, Τύπος:Υ, 

Συνδετικά αστάρια). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 14gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι 

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  µέσα 
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στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό και σαπουνάδα.  

Συνθήκες εφαρµογής : Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10
ο
C και άνω των 

38
ο
C 

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραµένουν κλειστά σε θερµοκρασία από 5
 ο

C έως 40
 ο

C 

σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση. 

  

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες. 

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 1,2 - Βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
  


