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PERLA
Διακοσμητικό εφέ πέρλα
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 – 9.4
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
23 mbar (όπως το νερό)
3
1,08-1,12gr/cm
Διαλυτό
9.000-10.000mPas
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
α) Βάφουμε μια στρώση VELLUTO λευκής ή ανοιχτής απόχρωσης.
β) Εφαρμόζουμε μια στρώση PERLA με το ειδικό γάντι τεχνοτροπίας και ρολό για μεγάλες επιφάνειες.
γ) Αφού στεγνώσει, απλώνουμε τη δεύτερη στρώση PERLA, με κυκλικές ανομοιόμορφες κινήσεις αφήνοντας
αρκετό υλικό στην επιφάνεια.
Προσοχή:
α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.
β) Στέγνωμα 2-3 ώρες υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.
γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.
2

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 7 m / lit

Αν α κ ιν ήσ τ ε κ αλ ά π ρ ι ν την χ ρ ήση
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.
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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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