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CELLESTE
Διακοσμητικό εφέ μαρμάρινης όψης
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση
Οσμή
Τιμή PH
Μεταβολή φυσικής κατάστασης
Σημείο βρασμού
Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης
Όρια έκρηξης
ο
Πίεση ατμών (20 C)
ο
Πυκνότητα (25 C)
Διαλυτικότητα στο νερό
ο
Ιξώδες (25 C)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Υγρό
Χαρακτηριστική
8.5 – 9.2
ο

100 C
δεν καίγεται
δεν ισχύει
δεν ισχύει
23 mbar (όπως το νερό)
3
1,00-1,20gr/cm
Διαλυτό
1.300-2.000mPas
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ
σύμφωνα με την Οδηγία
2004/42/ΕΚ είναι 200gr/lt (2010).
(Κατηγορία Α: “ιβ”, Τύπος:Υ,
Επιχρίσματα διακοσμητικού
αποτελέσματος ) Το προϊόν
περιέχει κατά μέγιστο 40gr/lt.

Οδηγίες χρήσεως – συστήματα βαφής
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.
Σύστημα βαφής εσωτερικών τοίχων:
α)Βάφουμε μία στρώση VELUTTO πολύ ανοιχτότερης ή σκουρότερης απόχρωσης από αυτήν που
επιλέξαμε
β) Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε την τεχνοτροπία CELLESTE χρησιμοποιώντας πινέλο ή
πατρόγκα με σταυρωτές κινήσεις και ρολό για μεγάλες επιφάνειες. Προτού στεγνώσει δημιουργούμε το τελικό
εφέ, με την ειδική σπάτουλα, με ακανόνιστες κοφτές σπατουλιές κατά προτίμηση, μέχρι το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
2
Απόδοση 12 – 16 m /lit ανά στρώση.
Προσοχή:
α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση τα παραπάνω υλικά.
β) Μην ασκείτε μεγάλη πίεση με την ειδική σπάτουλα.
Αν α κ ιν ήσ τ ε κ αλ ά π ρ ι ν την χ ρ ήση
Να μην εφ α ρμό ζ ετ αι σε θ ε ρμο κ ρ ασ ίε ς κ άτ ω τω ν 10
Κλείστε το δοχείο καλά μετά από κάθε χρήση

o

o

C κα ι άν ω τω ν 38 C

ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
TDS_Celleste.doc

Έκδοση: 1/23.02.10

Σελίδα 1 από 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
http://www.tetralux.gr / info@tetralux.gr
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Καθαρισμός εργαλείων- Διαχείριση αποβλήτων
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με
ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
Διαχειριστείτε τα κενά δοχεία και την περίσσεια υλικού υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα
περισσεύματα χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να
ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.

Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος
Μακριά από τα παιδιά ● Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια ● Σε περίπτωση επαφής με τα
μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό, ζητήσετε ιατρική συμβουλή ● Μετά την επαφή με το δέρμα πλυθείτε
αμέσως με σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος ● Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ● Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για
αποθήκευση τροφίμων ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε υδάτινους τόπους ● Μη χρησιμοποιείτε
διαλυτικά ● Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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