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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ είναι διακοσμητικό και
προστατευτικό βερνικόχρωμα που δίνει στη
βαφόμενη επιφάνεια την εμφάνιση σφυρηλατημένου
μετάλλου. Αποτελεί εύκολη και αποτελεσματική λύση
για τη διακόσμηση, ανανέωση και προστασία όλων
των μεταλλικών επιφανειών όπως πόρτες, ασανσέρ,
κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα, κουπαστές, διακοσμητικά
μικροαντικείμενα κτλ. Είναι ταχυστέγνωτο και έχει
ισχυρή πρόσφυση

Υψηλή αντοχή και γυαλάδα
Γρήγορο στέγνωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Βερνικόχρωμα βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών.
Ειδικό βάρος: 0,95 – 0,98±0,01gr/cm³ (ΕΛΟΤ 523) ανάλογα με την απόχρωση
Ιξώδες : 70-100 sec (FC4/ASTM D1200)
Μέθοδος εφαρμογής: Πιστόλι, πιινέλο, ρολό
Αραίωση: Έως 18% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της Vivechrom.
Απόδοση: Περίπου 8m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 20 λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
(υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 16 αποχρώσεις χρωματολογίου.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί όλη η
ποσότητα, κλείστε προσεκτικά το καπάκι για την επόμενη χρήση.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ
ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το
προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκουριές, λάδια, σκόνες και να έχουν λειανθεί με
κατάλληλο
γυαλόχαρτο. Για να πετύχετε την επιθυμητή εμφάνιση σφυρηλατημένης επιφάνειας, εφαρμόστε
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ένα χέρι μεγάλου πάχους ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ. Ιδιαίτερα για εξωτερική χρήση, εξασφαλίστε ότι καλύπτεται σωστά
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Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί
δημιουργήσει
της Vivechrom. Για μικρότερες επιφάνειες και τυχόν εφαρμογή με ρολό ή με πινέρο, εφαρμόστε
επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
χωρίς αραίωση 1-2 χέρια ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ.
κατάλληλα
ατομικής προστασίας.
 μέσα
Για εξωτερική
χρήση, εφαρμόστε πρώτα απαραίτητα το αστάρι RUST PRIMER για αντισκωριακή
προστασία.

Εξασφαλίστε ότι καλύπτεται σωστά η επιφάνεια, ώστε να μην υπάρχουν μικρές τρύπες που
επιτρέπουν στην υγρασία να εισχωρήσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο 600
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της Vivechrom.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών και Βουτανόνη 
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  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  Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες 
Μην καπνίζετε  Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία  Να διατηρείται δροσερό  Μην το αδειάζετε στην
αποχέτευση  Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία  Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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