KRAFT Pool Care
Χρώμα διαλύτου ενός συστατικού κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή σε πισίνες
και μπετόν
Ειδικής σύνθεσης χρώμα διαλύτου ενός συστατικού. Κατάλληλο για την
απευθείας βαφή σε πισίνες από μπετόν. Εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει
γρήγορα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, την άριστη αντοχή σε μόνιμη
καταπόνηση νερού, σε χλώριο και χημικά διαλύματα για πισίνες, την υψηλή
αντίσταση στην ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων και την αντοχή του στο ηλιακό
φως (σε άδεια πισίνα). Δεν συνίσταται για εφαρμογή σε χώρους με υψηλές
θερμοκρασίες νερού (spa κλπ).
Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν.
Ενός συστατικού
Αντοχή στο χλώριο, τα αλκάλια, τα χημικά και την μόνιμη καταπόνηση του νερού.
Υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα.
Ιδανικό για πισίνες και συντριβάνια.
Αντοχή στην UV ακτινοβολία και την κιμωλίαση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Γαλάζιο, Λευκό: 1,42 (±0,02)
{ISO 2811}

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

48 (±0,50)

Ιξώδες (KU)

70-90
{ASTM D-652}
67,5 (±0,50)

Στερεά κατά Βάρος (%)
Στιλπνότητα (%)

Γωνία 60° < 50 μονάδες {ΙSΟ
2813}

Αντοχή σε πρόσφυση

>2 Ν/mm2
{EN 1542}

Σκληρότητα

>30
{ASTM D 4366}

Σημείο ανάφλεξης
Απόδοση (m2/L)

28°C

Πάχος Ξηρού Yμένα (μm)

40-60

8-10*

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις
συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC)
Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού» (Δ)
Οριακή τιμή: 500 g/L (2010).
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/l ΠΟΕ.

Προετοιμασία Επιφάνειας
◆ Για
την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο
υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή
(όριο υγρασίας υποστρώματος <4%), καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα
χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και
πρασινίλες με μηχανική λείανση. Σε πορώδεις
επιφάνειες καθαρίστε με χρήση 10% διαλύματος
υδροχλωρικού οξέος, πλύνετε με σαπουνόνερο και
αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
◆ Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει
να βάφονται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά από την
κατασκευή τους.
◆ Χρησιμοποιήστε KRAFT Strong Repair για την
πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων
επιφανειών.
◆ Για προστασία από αρνητικές πιέσεις εφαρμόστε 2
στρώσεις KRAFT Hydroguard Flex σταυρωτά.
Ενισχύστε τις ακμές με χρήση του αντιαλκαλικού
πλέγματος ενίσχυσης KRAFT Hydroguard Net.
◆ Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνης.
◆ Επιφάνειες ήδη βαμμένες με άλλου είδους χρώματα
(εποξειδικά ή ακρυλικά νερού) πρέπει να
απομακρύνονται πλήρως με διαλυτικά ή μηχανικά
μέσα.

μειώνουν.
Μην εφαρμόζετε σε μεγάλα πάχη γιατί μπορεί να
προκληθούν φουσκώματα, φυσαλίδες ή/και πρόωρη
αποκόλληση.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και
περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C
καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας
ατμόσφαιρας.
◆ Συνίσταται να αποφεύγεται η εφαρμογή σε
απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
◆ Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής
για τις επόμενες 4-6 ώρες.
◆ Σε περιπτώσεις υπερχλωρίωσης το φαινόμενο του
αποχρωματισμού μπορεί να επιταχυνθεί.
◆

Συσκευασία
Διατίθεται σε συσκευασία 3L και 10L.
◆ Σε λευκό και γαλάζια απόχρωση.
◆

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφαλείας και Προστασίας του
Περιβάλλοντος
Προσοχή. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να
βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν
από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες /
γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή
πιθανότητας
έκθεσης:
Συμβουλευθείτε
/
Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
Χρησιμοποιήστε CO 2 ,αφρό ή χημική σκόνη για την
κατάσβεση. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο
σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης
σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς
κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

◆

Οδηγίες Εφαρμογής
Πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής απαιτείται
πολύ καλή ανάδευση με αναδευτήρα χαμηλών
στροφών μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.
◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2
στρώσεις KRAFT Pool Care.
◆ Σε νέες επιφάνειες: 3 στρώσεις ΚRAFT Pool Care.
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή
airless.
◆ Καθαρισμός:
Αμέσως
μετά
την
εφαρμογή
καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΝΙΤΡΟΥ 1100, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του
προϊόντος.
◆ Αραίωση:
o χέρι: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100
◆ 1
◆

2o ή 3ο χέρι: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1 2 ώρες, σε
25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες
συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες
◆ Η οποιαδήποτε εργασία ή χρήση (γέμισμα με νερό)
πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του
χρώματος. Για εσωτερικές πισίνες ο χρόνος αυτός
επιμηκύνεται λόγω δυσκολίας εξάτμισης των
διαλυτών που περιέχονται.
◆ Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή
επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον
◆

Περιέχει: C-14-17 χλωριούχες παραφίνες, ξυλόλιο
(μίγμα ισομερών), νάφθα διαλύτου (πετρελαίου),
ελαφρά αρωματική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210-7793777
Αποθήκευση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C
έως 35°C και ποσοστό υγρασίας<50 %.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆

