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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 0,90 – 0,92(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες : 30-50mPas(ASTMD2196-86 25
ο
C) 

Αραίωση : 20 % µε ∆ιαλυτικό Νο 806 

Απόδοση : 7 - 8m
2
/ltανά στρώση ανάλογα µε την αραίωση και την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας 

Στέγνωµα : Στην αφή σε 30 λεπτά και επαναβάφεται σε 2 - 3ώρες 

Αποχρώσεις : ∆ιάφανο 

Συσκευασία : 2,5lt, 5lt, 20lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 750gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “η”, Τύπος:∆, 

Συνδετικά αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 749gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι. 

 Για το πλύσιµο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό 

από τα εργαλεία  µέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε 

διαλυτικό 806 γενικής χρήσης. Αµέσως µετά  πλύνετε τα µε ζεστό νερό 

και  σαπουνάδα. 

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

35
ο
C 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ CONCRETE 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ταχυστέγνωτο διαφανές ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού, ειδικά 

σχεδιασµένο για την προστασία και διακόσµηση της πέτρας και 

σταµπωτών δαπέδων. Παρέχει µεγάλη διάρκεια προστασίας και 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση, 

σκληρότητα και αντοχή σε χτυπήµατα και την τριβή. Έχει γρήγορο 

στέγνωµα και εύκολη εφαρµογή.  
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Αποθήκευση : Σε θερµοκρασίες από 5
ο
C έως 40

o
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, απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες, όπως λάδια, 

σκόνες, κερί, λίπος, άλατα. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Προσοχή 

 

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα • Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα • Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος • 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί 

σας τον περιέκτη του προϊόντος • Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. 

Μην καπνίζετε • Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα • Μην τρώτε, 

πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείται αυτό το προϊόν • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 

ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 

αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΉΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 

γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη σύµφωνα µε όλους τους 

τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς 

Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση 

Περιέχει: Ξυλόλιο (µίγµα ισοµερών)  

 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 


