LA CASA DEI SOGNI
Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

1. Τεχνικά χαρακτηριςτικά
Το LA CASA DEI SOGNI εύναι ϋνα χρώμα που διεγεύρει τα ςυναιςθόματϊ. Η εφαρμογό του εύναι ξεχωριςτό και
ιδιαύτερη καθώσ ϋγκειται ςτην δημιουργικόσ διϊθεςη και ςτο προςωπικό περιεχόμενο που θα πρϋπει να
προςτεθεύ ςε κϊθε κύνηςό ςασ όταν το εφαρμόζετε. Το LA CASA DEI SOGNI μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε όλεσ τισ
κατϊλληλα μονωμϋνεσ-προετοιμαςμϋνεσ επιφϊνειεσ.
2. Προετοιμαςία τησ επιφάνειασ
Η προετοιμαςύα τησ επιφϊνειασ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ διαδικαςύα για την επιτυχύα τησ εφαρμογόσ, επομϋνωσ η
χρόςη του αςταριού Primus Sabbia εύναι απαραύτητη.
3. Τρόποσ εφαρμογήσ
Το LA CASA DEI SOGNI εύναι ϋτοιμο προσ χρόςη. Προετοιμϊςτε τισ αποχρώςεισ με τα χρωςτικϊ που
υποδεικνύονται ςτη ςυλλογό δειγμϊτων, ανακατϋψτε με αναδευτόρα και προχωρόςτε ςτην εφαρμογό.
Αςτϊρι: Εφαρμόςτε το Primus Sabbia με ρολό
Πϊρτε αρκετό υλικό με το γούνινο γϊντι Giorgio Graesan . Αρχύςτε να διανϋμεται το υλικό ςτην επιφϊνεια του
τούχου με την κλαςςικό κύνηςη τησ παλϊμησ του χεριού. Κρατόςτε την ϊκρη του γαντιού καθαρό. Αν θϋλετε το
ϋργο να φαύνεται πιο παλαιωμϋνο , περϊςτε με νοτιςμϋνο γϊντι ελαφριϊ πϊνω από την επιφϊνεια μετϊ από 1530 λεπτϊ. Εϊν επιθυμεύτε να επιτευχθεύ μια πιο ομοιόμορφη όψη, εφαρμόςτε ξανϊ το ύδιο προώόν.
4. Τελείωμα
VETRO: Προςτατευτικό βερνύκι νερού. Το προώόν εύναι ϋτοιμο για χρόςη. Αφόςτε την επιφϊνεια που θα
εφαρμοςτεύ να ςτεγνώςει για τουλϊχιςτον 48 ώρεσ. Εφαρμόςτε 1 ό 2 χϋρια με πινϋλο ό ρολό. Απόδοςη : 8 - 10
m2 ανϊ 1 λύτρο
5. Τεχνικά χαρακτηριςτικά: Εφαρμογή

Αραύωςη / Ανϊμειξη

Έτοιμο προσ χρόςη

Απόδοςη

0,20÷ 0,3 kg/ m2

Εργαλεύα Εφαρμογόσ

Γούνινο γϊντι Giorgio Graesan

Προετοιμαςύα

Primus Sabbia

Τελεύωμα

Vetro

Θερμοκραςύα εφαρμογόσ

Θερμοκραςύα εφαρμογόσ Η θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ πρϋπει να
κυμαύνεται μεταξύ τουλϊχιςτον +5 ° C και μϋγιςτο +30 ° C, ενώ η
ςχετικό υγραςύα πρϋπει να εύναι κατώτεροσ του 85%, και για
τουλϊχιςτον 24 ώρεσ μετϊ την εφαρμογό.

Όλερ οι πληποθοπίερ πος ςποβάλλονηαι ζε αςηό ηο θςλλάδιο είναι οπθέρ, με βάζη ηιρ γνώζειρ και ηιρ εμπειπίερ μαρ. Η εηαιπεία Giorgio Graesan & Friends διαηηπεί ηο δικαίωμα να
ηποποποιεί ηα δεδομένα και ηα ζςζηήμαηα θύλλων και ηων διαδικαζιών αναθοπικά με ηη σπήζη και ηην εθαπμογή σωπίρ πεπαιηέπω ειδοποίηζη. Οι πληποθοπίερ πος παπέσονηαι δεν
απαλλάζζει ηοςρ σπήζηερ από ηην εςθύνη για ηη διεξαγωγή ηων δοκιμών και πειπαμάηων ηοςρ και δεν ζςνεπάγεηαι νομικά δεζμεςηική διαβεβαίωζη για οπιζμένερ ιδιόηηηερ ή
καηαλληλόηηηα για οποιονδήποηε ζςγκεκπιμένο ζκοπό. Οι ζςνθήκερ εθαπμογήρ μποπεί να βπίζκονηαι πέπαν ηος ελέγσος μαρ, έηζι δεν θέπει καμία εςθύνη και δεν μποπεί να γίνει
αποδεκηή με βάζη ηιρ πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ζηο παπόν.
Giorgio Graesan & Friends s.a.s di Shila Graesan, Via Bergamo, Paderno Dugnano (MI), T.+39029903951, F.+390299039590, www.giorgiograesan.it, export@giorgiograesan.it

6. Τεχνικά χαρακτηριςτικά : Το προΰόν

Σύνθεςη

Νερό και αναπνϋοντα πολυμερό

Ειδικό βϊροσ

1,00 – 1,05 kg/l

PH μετα από 30 ημϋρεσ

6,2 – 7,5

Ιξώδεσ

Brookfield 20000 - 50000 cps

Θερμοκραςύα αποθόκευςησ
ΕΕ οριακό τιμό για αυτό το προώόν

Διατηρόςτε τα δοχεύα ςφραγιςμϋνα, ςε ϋνα κατϊλληλο περιβϊλλον, ςε
θερμοκραςύα μεταξύ +5 και +30 ° C. Μακριϊ από πολύ κρύο.
20 g / l λευκό

(Κατ. A/ιβ): 300 g / l (2007) / 200 g

40 g / l χρωματιςμϋνο με χρωςτικϋσ ουςύεσ μασ

/ l (2010)
Διαθϋςιμα χρώματα

Όπωσ ανϊ κατϊλογό μασ

Συςκευαςύα

Δοχεύα των 0,75 – 2,5 – 5 Lt

Προειδοποιόςεισ

Δεν υπϊρχουν γνωςτϋσ περιπτώςεισ των κινδύνων για την υγεύα για το
προώόν. Παρ 'όλα αυτϊ, ςασ ςυνιςτούμε να τηρούνται οι ςυνόθεισ
κανόνεσ τησ βιομηχανικόσ υγιεινόσ.
Σε περύπτωςη τυχαύασ διαςπορϊσ, καλύψτε με χώμα ό αδρανό υλικϊ.
Συλλϋξτε τα περιςςότερα από τα προώόντα και να απαλλαγεύτε από τα
υπολεύμματα με ϋνα πύδακα νερού.

7. Τοξικολογικά δεδομένα
Αυτό το προώόν δεν απαιτεύ ετικϋτα κινδύνου ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και τισ
μετϋπειτα τροποποιόςεισ και ςυμπληρώςεισ.

Όλερ οι πληποθοπίερ πος ςποβάλλονηαι ζε αςηό ηο θςλλάδιο είναι οπθέρ, με βάζη ηιρ γνώζειρ και ηιρ εμπειπίερ μαρ. Η εηαιπεία Giorgio Graesan & Friends διαηηπεί ηο δικαίωμα να
ηποποποιεί ηα δεδομένα και ηα ζςζηήμαηα θύλλων και ηων διαδικαζιών αναθοπικά με ηη σπήζη και ηην εθαπμογή σωπίρ πεπαιηέπω ειδοποίηζη. Οι πληποθοπίερ πος παπέσονηαι δεν
απαλλάζζει ηοςρ σπήζηερ από ηην εςθύνη για ηη διεξαγωγή ηων δοκιμών και πειπαμάηων ηοςρ και δεν ζςνεπάγεηαι νομικά δεζμεςηική διαβεβαίωζη για οπιζμένερ ιδιόηηηερ ή
καηαλληλόηηηα για οποιονδήποηε ζςγκεκπιμένο ζκοπό. Οι ζςνθήκερ εθαπμογήρ μποπεί να βπίζκονηαι πέπαν ηος ελέγσος μαρ, έηζι δεν θέπει καμία εςθύνη και δεν μποπεί να γίνει
αποδεκηή με βάζη ηιρ πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ζηο παπόν.
Giorgio Graesan & Friends s.a.s di Shila Graesan, Via Bergamo, Paderno Dugnano (MI), T.+39029903951, F.+390299039590, www.giorgiograesan.it, export@giorgiograesan.it

