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Ρ Ι Π Ο Λ Ι Ν Η  Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α Σ  
T E T R A L K Y D  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ριπολίνη αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας για εσωτερική και 

εξωτερική χρήση. Συνιστάται για ασταρωμένες ξύλινες και μεταλλικές 

επιφάνειες. Συνδυάζει γυαλάδα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες, διατηρώντας την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του 

αναλλοίωτες. Απλώνει εύκολα, στεγνώνει γρήγορα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,12 -1,19 ανάλογα με την απόχρωση(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 105-115Ku (ASTM D562) 

Αραίωση : 3% με Διαλυτικό Νο 803  

Απόδοση : 15-16m2/ltανά στρώση 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 2 - 3ώρες και επαναβάφεται σε 16ώρες 

Αποχρώσεις : Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX 

Συσκευασία : 180ml, 375ml, 750ml, 2,5lt, 5lt, 20lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 300gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “δ”, Τύπος: Δ, 

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από 

ξύλο και μέταλλο) 

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299gr/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 803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά  πλύνετε τα με 

ζεστό νερό και  σαπουνάδα. 

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

35οC 
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Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5οC έως 40oC σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο 

μετά από κάθε χρήση. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

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

σκόνες, σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί με γυαλόχαρτο. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Κίνδυνος 

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Προκαλεί βλάβες οτα 

όργανα υστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση 

• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν 

ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από 

θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε • 

Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ: Πλύντε  με  

άφθονο νερό • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για κατάσβεση • 

Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο 

δήμος σας. 

 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει 

Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. 

 Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια. Μην 

αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. 

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, 

αρωματικά (2-25%); Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού) 

Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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