ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ημερ/νία έκδοσης:2021

MONOLUX ACRYL ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκό, επαλειφόμενο, ελαστομερές, ακρυλικό χρώμα ενός
συστατικού, αποτελούμενο από ακρυλικές διασπορές. Κατάλληλο για
στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από μπετόν,
υδρορροές κτλ. Σχηματίζει αδιάβροχη, ελαστική μεμβράνη,
αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την
ελαστικότητα του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με
αποτέλεσμα τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια,
εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει
αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική
πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 1,40±0,02 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Ιξώδες

: 120 - 130 KU (ASTM 562)

Αραίωση

: Χωρίς αραίωση

Απόδοση

: 0,5 – 0,75 kg/m2 ανά στρώση (1 – 1,5 kg/m2 για δύο στρώσεις)

Στέγνωμα

: Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες

Αποχρώσεις

: Λευκό, κεραμιδί

Συσκευασία

: 1kg, 4kg,12kg

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές

Εργαλεία βαφής

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς
τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
39gr/lt.
: Πινέλο, ρολό και πιστόλι

Συνθήκες εφαρμογής

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα
στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 35οC

Ενώσεις)
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: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 40 οC σε
σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

Αποθήκευση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.
1οχέρι: Αστάρωμα με αστάρι TETRADUR νερού ή διαλύτου
Άβαφες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12
επιφάνειες
ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με TETRADUR ή με MONOLUX ACRYL
αραιωμένο έως 100% με νερό.
2ο χέρι: Μία στρώση MONOLUX ACRYL χωρίς αραίωση. Επαναβάφεται μετά από
8-12 ώρες.
3ο χέρι: Μία στρώση MONOLUX ACRYL χωρίς αραίωση σταυρωτά σε σχέση με
το 2ο χέρι.
Τρίψιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR στα
Βαμμένες
σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις MONOLUX ACRYL χωρίς αραίωση,
επιφάνειες
σταυρωτά.
Ενίσχυση σε
κρίσιμα σημεία

Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, έξοδοι εξαερισμών, κτλ
ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με MONOLUX ACRYL. Στη
συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα MONOLUX ACRYL, μέχρι
κορεσμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή
την ετικέτα ● Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη
σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην
αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 5A

ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΙΝΔΟΣ, T.K. 570 22

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

