ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ημερ/νία έκδοσης:2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδικό προστατευτικό κερί σε μορφή gel για επιφάνειες που είναι
διακοσμημένες με την τεχνοτροπία STUCCO VENEZIANO.
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, τονίζει την απόχρωση της
τεχνοτροπίας και προσδίδει ένα γυαλιστερό φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 0,80-0,81 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Ιξώδες

: Σε μορφή πάστας

Αραίωση

: Χωρίς αραίωση

Στέγνωμα

: Επιφανειακά σε 10-15 min

Απόδοση

: 8 - 12 m2/lit (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Συσκευασία

: 1 lit

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία
2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος:Δ, Ειδικά
επιχρίσματα ενός συστατικού) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
499gr/lt.
: Βαμβακερό ύφασμα ή μακρύτριχο γάντι

Ενώσεις)

Εργαλεία βαφής

Συνθήκες εφαρμογής
Αποθήκευση

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα
στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό πινέλου της
TETRALUX No 803.
: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των
38οC
: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 40 οC
σε σκιερό μέρος. Το υλικό πρέπει να καταναλωθεί με το που ανοιχτεί.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.
Το προϊόν δεν χρειάζεται αραίωση.
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CERA VENAZIANO με βαμβακερό ύφασμα ή μακρύτριχο γάντι και
απλώστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Μετά από 3 ώρες και αφού στεγνώσει, τρίψτε απαλά με καθαρό
ύφασμα ή αλοιφαδόρο ώστε να γυαλίσει η επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προσοχή
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις ●
Μακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα ● Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε ● Nα φοράτε
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο ● Να
διατηρείται о περιέκτης ερμητικά κλειστός ● Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα
σκόνης ABC για κατάσβεση ● Να διατηρείται о περιέκτης ερμητικά κλειστός ● Αποθηκεύεται σε καλά
αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό ● Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους
τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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