Minio

Professional

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό αστάρι για εσωτερική
και εξωτερική χρήση, σε επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα
Αλκυδικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και
εξωτερική χρήση, κατάλληλο για επιφάνειες
σιδήρου και χάλυβα. Εξασφαλίζει άριστη αντισκωριακή προστασία και ισχυρή πρόσφυση
μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος.
Συνιστάται ως υπόστρωμα σε ξύλινες επιφάνειες, ειδικά αυτές που εκτίθενται στην ύπαιθρο, καθώς και σε ξύλινα σκάφη, για προστασία από τη σήψη.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Δουλεύεται εύκολα
Προστατεύει αποτελεσματικά
Απλώνεται ομοιόμορφα
Υψηλής απόδοσης
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Ισχυρό αντιδιαβρωτικό
αστάρι βασισμένο στο οξείδιο του μολύβδου.
Παρέχει ισχυρή πρόσφυση
μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος.
Εύκολη εφαρμογή και μεγάλη απόδοση.
Προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες απο τη σήψη.

Minio
Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

χέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του
να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής
επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Φοράτε
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια
και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε
αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε το δοχείο (δείξτε ετικέτα αν είναι
δυνατό). Αποφύγετε την ελευθέρωσή του
στο περιβάλλον, συμβουλευθείτε τις ειδικές
οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα
χρώματα κλπ.
◆

Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: απολίπανση
με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου, καθαρισμός και
2 στρώσεις KRAFT MINIO.

◆

Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: στοκάρισμα με
ΚRAFT PUTTY ή SPACHTEL, αποχαρτάρισμα,
καθαρισμός και 2 στρώσεις KRAFT MINIO.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆

Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος
ή airless.

◆

Αραίωση:

◆

Προσοχή περιέχει κόκκινο και κίτρινο οξείδιο
του μολύβδου (μίνιο). Μη βάφονται επιφάνειες που ίσως πιπιλίσουν ή μασήσουν παιδιά.

◆

Πινέλο ή ρολό: 5-8% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΙΝΕΛΟΥ.

◆

Πιστόλι αέρος: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
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◆

Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΙΝΕΛΟΥ.

Αποθήκευση

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).

◆

Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.

◆

Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής.

◆

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του
65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία

◆

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375 L, 0.75L
και 2.5L.
Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος
αθροιστικών επιδράσεων. Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον. Μπορεί να βλάψει το
έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης, πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση γονιμότητας.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην απο-

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

◆

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C και σχετική υγρασία < 50%.

◆

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού
Α/θ (Δ)
Οριακή τιμή φάσης Ι: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 500 g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος
έτοιμου προς χρήση: 499 g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος (Kg/L)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
Στιλπνότητα (60°)
Απόδοση (m2/L)
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

Πορτοκαλί: 1,45 (±0.02)
{ISO 2811}
57 (±1)
70-90 {ASTM D-562}
<10
{ISO 2813}
8-10*
32°C
1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής
και τη μέθοδο εφαρμογής

