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VIVECRYL SILICONE ECO

Αριθμός Έκδοσης 9η

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το VIVECRYL SILICONE ECO είναι ακρυλικό χρώμα
ματ εξωτερικής χρήσης, με βάση σιλικονούχες
ακρυλικές ρητίνες. Είναι ιδανικό για περιοχές με
υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες (βουνό,
θάλασσα), αφού συνδυάζει την αδιαβροχοποίηση της
επιφάνειας και την ταυτόχρονη διαπνοή της, δίνοντας
τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν με
μεγάλη ευκολία. Συνιστάται ιδιαίτερα για την
αναπαλαίωση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων.
∆ουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και
ισχυρή πρόσφυση.
Το VIVECRYL SILICONE ECO παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή στον καιρό και στον ήλιο και αποτελεί εγγύηση
για την υψηλή και μακροχρόνια προστασία των
εξωτερικών τοίχων.

Για περιοχές με υψηλή υγρασία
Αδιαβροχοποίηση & υψηλή διαπνοή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως σιλικονούχων ακρυλικών ρητινών.
Ειδικό βάρος: 1,48 g/cm³ .
Ιξώδες : 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C).
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό , πινέλο ή πιστόλι airless.
Απόδοση: Περίπου 12 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
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ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/γ
Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού
υποστρώματος: 40 g/l (2010). To προϊόν περιέχει κατά
μέγιστο 14 g/l ΠΟΕ.
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VIVECRYL SILICONE
ECO
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ


Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Ασταρώστε με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου ή με το σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού VIVECRYL
PRIMER.
Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10oC έως 35oC.
Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν VIVECRYL SILICONE ECO.
Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού κατά το επόμενο εικοσιτετράωρο.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να
χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε
κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.







ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
Εφαρμόστε 2 χέρια VIVECRYL SILICONE ECO για τέλειο αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩ Ν - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την
ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και
μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) • Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • ∆ιάθεση του περιεχομένου και
του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777.
ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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