SMALTOLUX hydro

MASTER PRIMER

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων, όπως ξύλινες
επιφάνειες απομονώνοντας την ταννίνη των ρόζων, MDF, νοβοπάν, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, σκληρό
PVC, βαμμένη λαδομπογιά, κεραμικά πλακίδια, γυαλί.
Επαναβάφεται με ριπολίνη, πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για τις
υδατοδιαλυτές ριπολίνες SMALTOLUX HYDRO, αυξάνοντας την απόδοση και ενισχύοντας τις
ιδιότητές τους. Δίνει επιφάνεια με μεγάλες αντοχές και ανθεκτικότητα συγκρινόμενη με τις
συνηθισμένες βελατούρες και αστάρια μετάλλου. Εφαρμόζεται ευχάριστα λόγω της χαμηλής οσμής
του. Δουλεύεται πολύ εύκολα και απλώνει θαυμάσια χωρίς να λερώνει. Αποχαρτάρεται.
Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές
οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). Κατάλληλο για παιδικά παιγνίδια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3:1995.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση
Ειδικό Βάρος
Απόδοση
Αραίωση
Κατηγορία VOC

Στέγνωμα
Επαναβαφή

Πρόσφυση
Αποχρώσεις

: Ημι-ματ έως σατινέ ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
: 1,22-1,26 kg/lt.
: 10-12 m2/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
: 8-15% σε όγκο με νερό, για εφαρμογή με πινέλο-ρολό και έως 20% για
εφαρμογή με πιστόλι.
: α. «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι για αλουμίνιο και
ψευδάργυρο». Οριακή τιμή VOC=140 gr/lt. β. «Αστάρια. Με
στεγανοποιητικές και σφραγιστικές ιδιότητες για χρήση σε ξύλο
εξωτερικής χρήσης». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC=30 gr/lt. Μέγιστη
περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 14,5 gr/lt.
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C.
: Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες.
: Τρίβεται με μαλακό γυαλόχαρτο ή ντουκόχαρτο μετά από 4-5 ώρες.
Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες. Σε γαλβανιζέ και επιφάνειες από PVC ή
πολυεστέρα, συνιστάται επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί
επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
: Καμία αποκόλληση στη δοκιμή πρόσφυσης, κατάταξη 1 (ΙSO 2409).
: Λευκό. O χρωματισμός του μπορεί να γίνει σε ανοιχτές αποχρώσεις και
μόνο με το σύστημα ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml & 2,5 lt.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ
Πινέλο κατά προτίμηση συνθετικής τρίχας, ρολό συνθετικό κοντού ή μετρίου στρογγυλεμένου
τριχώματος όχι αφρώδες. Για συμβατικό πιστόλι, συνιστάται η χρήση ακροφυσίου (μπεκ)
διαμέτρου 2mm.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, σκουριές, να
γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες. Επιφάνειες από γυαλί, πολυεστέρα και
PVC καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικά και ασταρώνονται. Σε σκουριασμένες μεταλλικές
επιφάνειες εφαρμόζουμε μία στρώση 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε μία ή δύο
στρώσεις SMALTOLUX HYDRO MASTER PRIMER.
Ελαχιστοποίηση σπατάλης χρώματος: για επιφάνεια 10m2 και δύο στρώσεις, θα χρειαστείτε 1,8Lt
χρώματος.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το αστάρι. Μετά
τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με
ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην
αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία 8-30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την
εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση
στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος
για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να
ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Πληροί δε τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312/2014/ΕΚ.
Καλύτερο για το περιβάλλον…
 ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
 μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): 14,5gr/lit
 καλές επιδόσεις για εσωτερική και εξωτερική χρήση

…καλύτερο για σένα.
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