COLORE & GIOIA
Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

1. Τεχνικά χαρακτηριςτικά
Το Colore & GIOIA εύναι ϋνα διακοςμητικό χρώμα με ιριδύζοντα αποτελϋςματα. Χϊρη ςτην αςημό πϋρλα του,
αντιδρϊ ςτο φωσ, αλλϊζοντασ την αντανϊκλαςη τησ επιφϊνειασ ςύμφωνα με τον φωτιςμό. Το Colore & GIOIA
προςφϋρει δυνατότητα πλυςύματοσ, εύναι αντιβακτηριδιακό, και ϋχει αμϋτρητεσ δυνατότητεσ εφαρμογόσ. Εύναι
κατϊλληλο για τη διακόςμηςη εςωτερικών επιφανειών.
2. Προετοιμαςία τησ επιφάνειασ
Η προετοιμαςύα τησ επιφϊνειασ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ διαδικαςύα για την επιτυχύα τησ επικϊλυψησ, επομϋνωσ
η χρόςη του αςταριού Primus Naturale ό Primus Sabbia (όπωσ ορύζεται ςτη μϋθοδο εφαρμογόσ), εύναι
απαραύτητη και εγγυώνται την βϋλτιςτη πρόςφυςη και απορροφητικότητα του προώόντοσ.
3. Τρόποσ εφαρμογήσ
Το Colore & GIOIA εύναι ϋτοιμο προσ χρόςη. Το προώόν μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε 2 ςτρώςεισ με ϋνα πινϋλο, ϋνα
γϊντι ό με κοντότριχο ρολό. Το αςτϊρι μασ θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ για την προετοιμαςύα τησ επιφϊνειασ που
πρόκειται να επικαλυφθεύ.
Δύο ςτρώςεισ Primus Sabbia εφαρμόζονται με ρολό αν ςτην ςυνϋχεια το Colore & GIOIA περνιϋται με το πινϋλο
GIOIA ό με γϊντι.
Μια ςτρώςη Primus Naturale για εφαρμογό με ρολό.
Για εφαρμογϋσ ςε πλακϊκια μπϊνιου με μικρό αρμό, καθαρύςτε καλϊ την επιφϊνεια και εφαρμόςτε τουλϊχιςτον
δύο ςτρώςεισ Colore & GIOIA απευθεύασ επϊνω ςτην επιφϊνεια.
4. Τελείωμα
VETRO: Προςτατευτικό βερνύκι νερού. Όταν το προώόν εφαρμόζεται με ρολό πϊνω από το Colore & GIOIA δεν
υπϊρχει ανϊγκη για αραύωςη. Προςφϋρει καλό κϊλυψη, ανθεκτικότητα ςτο νερό και δυνατότητα πλύςησ . Το
VETRO πρϋπει να εφαρμοςτεύ και πϊνω από πλακϊκια.
5. Τεχνικά χαρακτηριςτικά: Εφαρμογή

Αραύωςη / Ανϊμειξη

Έτοιμο προσ χρόςη

Απόδοςη

100 - 150gr/ m2

Εργαλεύα Εφαρμογόσ

Πινϋλο GIOIA , γϊντι, κοντότριχο ρολό

Προετοιμαςύα

Primus Sabbia ό Primus Naturale

Τελεύωμα

Vetro

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.
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Θερμοκραςύα εφαρμογόσ

Χρόνοσ ςτεγνώματοσ

Η θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ δεν πρϋπει να εύναι μικρότερη από +5 °
C. Μην εφαρμόζετε ςε θερμϋσ επιφϊνειεσ ό αυτϋσ που εκτύθενται ςτο
φωσ του όλιου
Ο χρόνοσ ςτεγνώματοσ κυμαύνεται μεταξύ 6 και 8 ωρών

6. Τεχνικά χαρακτηριςτικά : Το προΰόν

Σύνθεςη

Νερό, πρόςθετα, και ψόγματα αςημό πϋρλασ.

Ειδικό βϊροσ

1,10 kg/l

PH μετα από 30 ημϋρεσ

>8 – 8,5

Ιξώδεσ

>Brookfield 10000 - 12000 cps

Θερμοκραςύα αποθόκευςησ

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

ΕΕ οριακό τιμό για αυτό το προώόν
(Κατ. A/ιβ): 300 g / l (2007) / 200 g

Μϋγιςτη περιεκτικότητα ςε ΠΟΕ 33 g / l

/ l (2010)
Διαθϋςιμα χρώματα

Βϊςη χρωματολογύου Colore GIOIA

Συςκευαςύα

Δοχεύα των 1 – 2,5 – 5 Lt

Προειδοποιόςεισ

Σε περύπτωςη ειςπνοόσ: Μεταφϋρεται τον αςθενό ςε καλϊ αεριζόμενο
χώρο.
Επαφό με τα μϊτια: ξεπλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο τρεχούμενο νερό για
τουλϊχιςτον 10 λεπτϊ.
Επαφό με το δϋρμα: πλύνετε με ϊφθονο νερό
Αποφεύγετε την παρατεταμϋνη επαφό

7. Τοξικολογικά δεδομένα
Το υλικό δεν εύναι χαρακτηριςμϋνο ωσ ερεθιςτικό. Δεν υπϊρχουν γνωςτϋσ ςυνϋπειεσ για τα μϊτια και το δϋρμα.
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