ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηµερ/νία έκδοσης:2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το CHALK WAX της Mondo bello είναι ειδική πάστα κεριού
φινιρίσµατος που εφαρµόζεται σε επιφάνειες βαµµένες µε Χρώµα
κιµωλίας CHALK PAINT της Mondo bello. Κατάλληλο για extra
προστασία του χρώµατος κιµωλίας προσφέροντας βελούδινη λεία
υφή και οµοιόµορφο αποτέλεσµα. Παράλληλα, προστατεύει την
επιφάνεια από γρατζουνιές και την υγρασία και είναι ιδανικό για να
ενισχύσετε τον τόνο του χρώµατος κιµωλίας ή το φυσικό ξύλο. Έχει
χαµηλή οσµή. ∆ιατίθεται σε αποχρώσεις Clear (διαφανές) και
Antique.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 0,77 – 0,80 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Αραίωση

: Εφαρµόζεται χωρίς αραίωση

Απόδοση

: 15 m2/lt

Στέγνωµα

: Στην αφή σε 30 λεπτά

Αποχρώσεις

: ∆ιάφανο και antique

Συσκευασία

: 250ml

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος: ∆, Ειδικά
επιχρίσµατα ενός συστατικού)
Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 499gr/lt.
: Πινέλο, βαµβακερό ύφασµα
Για το πλύσιµο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από
τα εργαλεία µέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε διαλυτικό
803 ή 806 γενικής χρήσης. Αµέσως µετά πλύνετε τα µε ζεστό νερό και
σαπουνάδα.
: Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των
35οC

Ενώσεις)
Εργαλεία βαφής

Συνθήκες εφαρµογής
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: Σε θερµοκρασίες από 5οC έως 40oC σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο
µετά από κάθε χρήση.

Αποθήκευση

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες.
Εφαρµόζεται µε πινέλο καλής ποιότητας ή µε ένα βαµβακερό ύφασµα µετά το βάψιµο των επιφανειών µε
χρώµα κιµωλίας. Εφαρµόστε µία λεπτή στρώση και αφού στεγνώσει καλά, εφαρµόστε την δεύτερη στρώση.
Μεταξύ των στρώσεων, περιµένετε 30 λεπτά έτσι ώστε το κερί να απορροφηθεί από την επιφάνεια.
Στεγνώνει σε 1-2 ώρες. Αποδίδει: περίπου 15m2/lt.

Το προϊόν προορίζεται για καλλιτεχνική χρήση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κίνδυνος
Υγρό και ατµοί εύφλεκτα ● Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη● Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε
ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ● Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε
το δέρµα ή µε τα ρούχα. ● Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. Μην
καπνίζετε ● Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα ● Μην τρώτε,
πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν
αισθανθείτε αδιαθεσία ● Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● ΜΗΝ
προκαλέσετε εµετό ● ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς
Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση
Περιέχει : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777
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