
 
 

 
         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
           Ημερ/νία έκδοσης:2020 

 

 

                                      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 

Β Ε Ρ Ν Ι Κ Ι  Π Ε Τ Ρ Α Σ   
Δ Ι Α Λ Υ Τ Ο Υ TETRASTONE 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού διαλύτου, ειδικά σχεδιασμένο 

για την προστασία και διακόσμηση της πέτρας και τεχνητών δομικών        

υλικών. Παρέχει μεγάλη διάρκεια προστασίας και αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες. Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες και 

προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρουσιάζει υψηλή 

πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή σε χτυπήματα και την τριβή. Έχει 

γρήγορο στέγνωμα και εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό για χρήση σε μπετόν, 

φυσικές πέτρες, πορόλιθους, τούβλα, κεραμίδια και άλλα πορώδη υλικά. 

Επίσης, χρησιμοποιείται για πλακόστρωτες αυλές, υπόστεγα 

αυτοκινήτων, πλατφόρμες φορτώσεως, γήπεδα τέννις, δάπεδα 

εργοστασίων και αποθηκών.  

 

 

 

              

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 0,81-0,83(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 30-50mPas(ASTMD2196-86 25οC) 

Αραίωση : Έτοιμο προς χρήση 

Απόδοση : 7 - 8m2/ltανά στρώση ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα 

της επιφάνειας 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 1 ώρα 

Αποχρώσεις : Διάφανο 

Συσκευασία : 750ml, 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:Δ, 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 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 

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

μετά από κάθε χρήση. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 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 χρόνος στεγνώματος μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Να μη 

βάφεται σε άσφαλτο. Όπως όλα τα βερνίκια να μη χρησιμοποιείται σε ήδη βαμμένες επιφάνειες ή μη 

πορώδεις επιφάνειες. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

       Κίνδυνος 

 

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  Προκαλεί βλάβες στα όργανα υστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση.  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 

ζάλη  Τοξικό 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 ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα 

στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  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 μεθακρυλικός n-

βουτυλεστέρας· μεθακρυλικό n-βουτύλιο, Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση 

 

Περιέχει Hydrocarbons, C9, aromatics (EC 200-753-7 <0,1%); Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, 

ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%) 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
 


