ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το POLYDOX είναι προϊόν τεχνολογικά προηγμένο, που βασίζεται
σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες, οι οποίες του προσδίδουν μεγάλη
πρόσφυση, διεισδυτικότητα, σκληρότητα και αντοχή στην τριβή
και τα χτυπήματα. Προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες από τις
επιδράσεις του καιρού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δεν
κιτρινίζει. Το προϊόν παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό και τα
αλκάλια. Δεν απολεπίζεται εύκολα.

Smaltolux Master
Primer
Οικολογικό Ακρυλικό Αστάρι
Πολλαπλών Χρήσεων

Το POLYDOX είναι κατάλληλο για μάρμαρα, πέτρες Καρύστου,
πυρότουβλα, κεραμίδια, κεραμικά πλακάκια, μωσαϊκά, γύψινα,
τσιμεντόπλακες, πορόλιθους, αμιαντόπλακες, μη απορροφητικές
πέτρες κλπ, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εσωτερική χρήση σε παρόμοιες επιφάνειες,
αν θέλουμε να τις ομορφύνουμε και να τις τονίσουμε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση

Σατινέ έως ημι-γυαλιστερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Ειδικό βάρος

0,90 – 0,94 kg/lt.

Απόδοση

7-9 m²/ lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Απόδοση: 7-9 m²/lt
Αραίωση
Στέγνωμα: 1 - 1½ ώρα
Στέγνωμα
Αραίωση: 0% ή ως 10% με
Διαλυτικό Νο1

Επαναβαφή
VOC class

Επαναβαφή: 6 ώρες

Συσκευασία: 750ml , 2,5lt
Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Βούρτσα

Αντοχή σε

Στεγνό στην αφή σε 1 - 1 ½ ώρα.
Τουλάχιστον 6 ώρες από την εφαρμογή της προηγούμενης στρώσης.
«Συνδετικά αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 750
gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς
χρήση = 710 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές
πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Το προϊόν παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στο νερό και
τα αλκάλια.

Νερό & αλκάλια
Αποχρώσεις
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Έτοιμο προς χρήση ή, αν απαιτείται, έως 10% σε όγκο
με Διαλυτικό Νο 1 της VECHRO.
Προσοχή ! Το προϊόν δεν αραιώνεται με SMALTOLUX
WHITE SPIRIT.

Άχρωμο - Διαφανές.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λάδια, λίπη, πετρέλαια, παραφίνες, αλλά και ξένα σώματα και να είναι απολύτως στεγνή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε μία έως δύο στρώσεις POLYDOX.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο
δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με Διαλυτικό Νο1 της
VECHRO και σαπουνάδα.

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
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ.
Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των
προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους
διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των
προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή
φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης του.
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