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Hard & Gloss

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας
για μέταλλα

Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και γυαλάδα και
είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής
επιφάνειας για χρήση μέσα κι έξω από το
σπίτι όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή
προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το
κατάλληλο αστάρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραίωση
0-5%

αποδοση
12-16m2/L

Μέθοδος
εφαρμογής
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless

Στέγνωμα
2-3 ώρες

Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία γυαλιστερή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με
άψογο φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα και
ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή
και ελαστική επιφάνεια.
04/2016 Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα

Τύπος φορέα
Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO 2811} @ 25°C
Στερεά κ.β (%)
{ISO 3251-03}
Στερεά κ.ο (%)
{ISO 3233-98}
Ιξώδες (KU)
{ASTM D 562-05} @ 25°C
Στιλπνότητα
{ISO 2813-99}
Χρόνος Στεγνώματος
Drying Recorder (h)
{ASTM D 5895}
Καλυπτική Ικανότητα
(% @ 100 μm υγρό φιλμ)
{ISO 3905}
Δείκτης Λευκότητας
{ASTM E 313-98}
Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (μm)
(2 στρώσεις)
Αντοχή στην αποκόλληση
Cross-Cut Test
{ISO 2409}
Σκληρότητα
König Pendulum Hardness
{ISO 1522}
Σκληρότητα
Pencil Hardness Test
{ASTM D3363}
Ευκαμψία
Conical Bend Test
{ASTM D522}
Αντοχή
στην επιταχυνόμενη Γήρανση
{ASTM D 1849-95}
Πτητικές Οργανικές ενώσεις (VOC)
{ISO 11890-2}

Αλκυδικές ρητίνες
Λευκό
1,18 (±0,02)
Αποχρώσεις
0,97-1,20
60 (±5)
53 (±5)
40 (±10)
γωνία παρατήρησης:
20° ≥ 80units
60° ≥ 90units
1,5-2,5
Λευκό
Αποχρώσεις

≥ 99,0
95-100

89,0 (±1,5)
0,5 (±0,5)
80 (±10)
Class: 0
Ποσοστό αποκόλλησης (<5%)
Μεταλλική Επιφάνεια
40-60 sec
7days @ 100μm WFT
4B-2B
> 20cm
7days @ 100μm WFT
10 (1 μήνας @ 50°C)
(σε κλίμακα αξιολόγησης
1min-10max)
< 499g/L

Ειδικά Επιχρίσµατα ενός συστατικού Α/θ (Δ)
Οριακή τιμή: 500g/L
Μ
 έγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου
προς χρήση: 499g/L
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Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας
για μέταλλα

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Οδηγίες ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑσφαλΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από
σκόνες και λοιπά υπολείμματα. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά
ή ξεφλουδισμένα χρώματα.

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην
καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

» Για βαμμένες επιφάνειες: πρέπει πρώτα να τρίβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινίρισμα και να ξεσκονίζονται καλά.
Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT Hard & Gloss.
» Για νέα μέταλλα: τρίψτε τα καλά και αφαιρέστε τις
σκουριές. Στη συνέχεια για καλύτερη αντισκωριακή
προστασία, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με το RUST
BLOCKER ή MINIO της KRAFT και τέλος 2 στρώσεις
KRAFT Hard & Gloss.

Οδηγίες Εφαρμογής
» Εργαλεία βαφής: πινέλο, ρολό, πιστόλι.
» Αραίωση:
• Πινέλο ή ρολό: έως 5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚO ΠΙΝEΛΟΥ.
•Π
 ιστόλι: έως 5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚO ΝIΤΡΟΥ 1100.
» Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική
υγρασία μεγαλύτερη από 65%.
» Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή HARD METAL EXTRA
της KRAFT. Για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι
προσθέστε (4-8% κατ. όγκο) σκληρυντή HARD METAL
EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 8
ώρες.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες σε
25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
» Μπορείτε να πλύνετε τις βαμμένες με HARD & GLOSS
επιφάνειες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών
από τη βαφή τους.
» Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας
στη βροχή για 5 ημέρες.
» Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με
διαλυτικό πινέλου, νερό κι απορρυπαντικό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε CO2, αφρό
ή χημική σκόνη για την κατάσβεση.
Μακριά από παιδιά. 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.
Περιέχει: δις(2-αιθυλεξανικό) κοβάλτιο, αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Περιέχει: νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη, υδρογονάνθρακες, C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά, διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, οξικό
2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του
προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Αποθήκευση

Συσκευασία

»Κ
 λείστε καλά το δοχείο και αναποδογυρίστε το ώστε
το χρώμα να απλώσει στα τοιχώματα για να κλείσει
αεροστεγώς και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση
για μελλοντική χρήση.

» Διατίθεται σε 180ml, 375ml, 0,75L και 2,5L, λευκό και
σε 38 αποχρώσεις χρωματολογίου.

» Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από
την έκθεση στον ήλιο.

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ
THΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
| E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

