Stone Care
βερνίκι πέτρας

Ακρυλικό στεγανωτικό
βερνίκι πέτρας

Ήπιας Οσμής

Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου για πορώδεις επιφάνειες δομικών στοιχείων, εσωτερικής και
εξωτερικής χρήσης που τονίζει τα νερά της
πέτρας. Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη φυσικά υλικά, όπως πέτρες Καρύστου,
Πηλίου, πωρόλιθους, καθώς και πορώδη
τεχνητά υλικά, όπως τούβλα, κεραμίδια, μπετόν, γύψινα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης,
διεισδύει στο υλικό και σχηματίζει αδιάβροχο
φιλμ, αποτρέποντας την ανάπτυξη της μούχλας. Προστατεύει από τους ατμοσφαιρικούς
ρύπους, τη διάβρωση και τη φυσική φθορά.
Χάρη στα UV φίλτρα που περιέχει, είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην έντονη
ηλιοφάνεια, αποτρέποντας το κιτρίνισμα.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον
Δουλεύεται εύκολα			
Απλώνεται ομοιόμορφα		
Προστατεύει αποτελεσματικά
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Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια του
δομικού υλικού, αποτρέποντας την
ανάπτυξη μούχλας.
Λόγω των UV φίλτρων, παρέχει
μεγάλη αντοχή στην ηλιοφάνεια και
στο κιτρίνισμα.
Διακοσμεί και προστατεύει πορώδη
φυσικά και τεχνητά δομικά υλικά
από τη φυσική φθορά.
Τονίζει τα νερά της πέτρας και την
προστατεύει από την τριβή, τη
διάβρωση και τους ατμοσφαιρικούς
ρύπους.
Εύκολη εφαρμογή και υψηλή
απόδοση.

Stone Care
Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Αποφέυγετε την επαφή με τα μάτια. Μην
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Ερεθίζει το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Τοξικό
για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Eπιβλαβές:
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

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

Σε νέες επιφάνειες από πέτρα Καρύστου:
καθαρισμός με σαπουνόνερο, πολύ καλό
ξέπλυμα με νερό και αφού στεγνώσει καλά, 2
στρώσεις KRAFT Stone Care βερνίκι πέτρας.

◆

Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη:
αφαίρεση σαθρών υπολειμάτων, τρίψιμο,
καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT Mold Blocker
και μετά από 24 ώρες, 2 στρώσεις KRAFT
Stone Care βερνίκι πέτρας.

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

Οδηγίες Εφαρμογής
◆

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

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσων:

◆

Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά την
εφαρμογή αφαιρέστε από τα εργαλεία βαφής
όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με
KRAFT Διαλυτικού Πινέλου.

Δεν περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο.

◆

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

◆

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

◆

Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4 ώρες.

◆

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

◆

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
10°C και πάνω απο 35°C,καθώς και άνω του
50% σχετικής υγρασίας.

◆

◆

m2

ανά λίτρο, ανάλογα με την
Απόδοση: 7-8
απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.
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Αποθήκευση
◆

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

◆

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Συνδετικά αστάρια (Δ) (Α/n)
Οριακή τιμή φάσης Ι: 750 g/L
Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 750 g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση: 668 g/L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσκευασία

Ειδικό βάρος (Kg/L)

0,89(± 0,02){ISO 2811}

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και
2,5L.

Ιξώδες (Flow Cup No 4)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Απόδοση (m2/L)

30-45 sec {ISO 2431}

Προτεινόμενο Πάχος
Ξηρού Υμένα
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

25

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και
σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

28 (± 1)
7-8*

25°C
1 έτος τουλάχιστον

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

