Stone Care Aqua
Ακρυλικό βερνίκι πέτρας
νερού εμποτισμού για
πορώδεις επιφάνειες

Το STONE CARE AQUA είναι ακρυλικό βερνίκι
νερού νανοτεχνολογίας για πορώδεις επιφάνειες
δομικών στοιχείων εσωτερικής και εξωτερικής
χρήσης. Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη φυσικά υλικά, όπως πέτρες Καρύστου, Πηλίου, πωρόλιθους καθώς και πορώδη τεχνητά υλικά, όπως
τούβλα, κεραμίδια, μπετόν, γύψινα κ.τ.λ.. Λόγω
της ειδικής του σύνθεσης επιτυγχάνεται διείσδυση
αδιαβροχοποιώντας παράλληλα την επιφάνεια,
προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα και
προστασία από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την
ανάπτυξη μούχλας, την διάβρωση και την φυσική
φθορά. Επίσης, λόγω της περιεκτικότητάς του σε
UV φίλτρα, προσδίδει μεγάλη αντοχή στις καιρικές
συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια αποτρέποντας το κιτρίνισμα και την τριβή του δομικού
υλικού. Τέλος επειδή προσφέρει σκληρή αλλά
ελαστική παράλληλα επιφάνεια είναι κατάλληλο
και για πέτρινα δάπεδα.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον
Δουλεύεται εύκολα
Εμποτίζει ιδανικά
Υψηλής απόδοσης
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Νανοτεχνολογίας.
Ιδανικός εμποτισμός.
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια του
δομικού υλικού και περιέχει φίλτρα
UV.
Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας
και 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 Aqua
Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, κλπ.
◆

Σε νέες επιφάνειες από πέτρα: καθαρισμός
με σαπουνόνερο, πολύ καλό ξέπλυμα με νερό
και αφού στεγνώσει καλά, 1-2 στρώσεις
STONE CARE AQUA.

◆

Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη:
αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, τρίψιμο,
καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER και μετά από 24 ώρες, 1-2 στρώσεις
STONE CARE AQUA.

◆

Πέτρινα δάπεδα: καθαρισμός της επιφάνειας
από σκόνες και εφαρμογή δύο στρώσεων
STONE CARE AQUA. Το δάπεδο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μετά από 5 ημέρες ανάλογα
με τις συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασίας.

Συσκευασία
◆

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και
2,5L.
Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Δεν περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο.
Αποθήκευση
◆

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C.

◆

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Εφαρμογής Χρώματος
◆

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

Συνδετικά αστάρια Α/η (Y)

◆

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

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

◆

◆

Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 5 ώρες.

◆

Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη
διάρκεια εφαρμογής.

◆

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

◆

Απόδοση: 8-10m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες
βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 29g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος (Kg/L)

1.02 (±0.02){ISO 2811}

Ιξώδες (DIN Cup No 4, sec)

10-20 {ISO 2431}

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Απόδοση (m2/L)

21(±1)

Χρόνος Αποθήκευσης

1 έτος τουλάχιστον

8 -10*

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

