Profi Τσιμεντόχρωμα
ακρυλικό χρώμα νερού για εξωτερικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση υδατικής
διασποράς. Εφαρμόζεται σε νέες ή κατάλληλα
προετοιμασμένες βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχοι,
σοβά, εμφανές μπετόν, τσιμέντο κτλ. και γενικότερα σε
όλες τις αλκαλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει ισχυρή
πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει
μεγάλη απόδοση, μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολο
δούλεμα.

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην
αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του
προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779 3777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
o

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από
σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές,
φουσκωμένα χρώματα κλπ.
Σε επιφάνειες σοβά, τσιμέντου, εμφανούς μπετόν
συνίσταται η εφαρμογή μίας στρώσης Kraft Eco Dur
Aqua ή Kraft Dur. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις
KRAFT Profi Τσιμεντόχρωμα.
Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless.
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή
πλύσιμο με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.
Αραίωση: 5%-10% με νερό.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25ºC
και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος
επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής.

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5 C έως
o
35 C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δε
χρησιμοποιούνται.
Εξωτερικής χρήσης για τοίχους ορυκτού υποστρώματος (Υ)
(Α/γ)
Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 40g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς
χρήση: 21g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Ειδικό Βάρος (g/cm )
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
pH
Στιλπνότητα
Δείκτης Λευκότητας
Δείκτης Κιτρινίσματος
Καλυπτική Ικανότητα (%)
2

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ºC και
πάνω από 35ºC καθώς και άνω του 65% σχετικής
υγρασίας.

Απόδοση (m /L)
Χρόνος Στεγνώματος για
Αντοχή στο Πλύσιμο
Αντοχή στην Έκπλυση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χρόνος
(μήνες)

 Λευκό, Γκρι-Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L

Αποθήκευσης

Λευκό: 1.52 +/- 0,02
Γκρι: 1.54 +/- 0,02
(ISO 2811)
42-46
90-110 (ASTM D-562)
8,5-9,5
o
Γωνία 60 < 3 μονάδες
o
Γωνία 85 < 9 μονάδες (ISO
2813)
> 89 (λευκό)
< 0,1 (λευκό)
Λόγος Αντίθεσης > 97 (ISO
3905)
8-12*
> 20 ημέρες
> 1.500 παλινδρομήσεις
(ASTM D2486/DIN53778)
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* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και
τη μέθοδο εφαρμογής.

