ΧΡΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ EP-V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Το συγκεκριμένο χρώμα αποτελείται από δύο συστατικά και διαλύεται στο νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Το χρώμα αυτό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο κυρίως για τσιμεντένια πατώματα αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύλινα πατώματα όπως επίσης και σε δάπεδα από
πεπιεσμένες ίνες.
Είναι ιδανικό για πατώματα σπιτιών, εστιατόρια, ράμπες, parking, βιομηχανικοί
χώροι καθώς επίσης και για δάπεδα που είναι εκτεθειμένα σε βαριάς μορφής χρήση.
Είναι κατάλληλη για τη βαφή δαπέδων τα οποία έχουν τοποθετηθεί απευθείας στο
έδαφος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: Διαπερατό από την υγρασία.
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ : Α: 1,05 Β:1,29
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 2 ώρες το μέγιστο
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ: Αφήνετε περίπου 10 ώρες προτού περαστεί η επόμενη
στρώση. Δε πρέπει , ωστόσο , να περιμένετε περισσότερο από 24 ώρες. Το βαμμένο
πάτωμα είναι έτοιμο για χρήση μετά από 24 ώρες και αποκτά μέγιστη αντοχή μετά
από 5 έως 7 μέρες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χαμηλότερη θερμοκρασία του δαπέδου πρέπει να
είναι +10C .
ΑΞΙΑ ΓΥΑΛΑΔΑΣ: Περίπου 80, γυαλιστερό
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ: Δε διατρέχεται κανένας κίνδυνος
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: 1 κιλό καλύπτει περίπου 8 τ.μ
ΣΤΕΡΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 στρώση καλύπτει περίπου 50μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 2 χρόνια. Κατά την αποθήκευση πρέπει να
προστατεύεται από το κρύο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Τα νέα δάπεδα από σκυρόδεμα θα πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον για μια βδομάδα
προκειμένου να σκληρύνουν , θα πρέπει να είναι στεγνά , καθαρά χωρίς ίχνος λαδιού
ή βρωμιάς στην επιφάνεια. Το σκυρόδεμα πρέπει να αφαιρείται είτε με λείανση , είτε
με αμμοβολή ή με πλύση χρησιμοποιώντας οξύ.

Σε περίπτωση που υπάρχει έξτρα μπογιά , η επιφάνεια πρέπει να γυαλισθεί μέχρι να
γίνει ματ και να αφαιρεθεί όλη η επιπλέον μπογιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ:
ΑΡΑΙΩΣΗ ΥΓΡΟΥ (μπογιάς) : Περίπου 10-20% νερό όταν τοποθετείται ένα
απορροφητικό υπόστρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Με βούρτσα βαψίματος ή ρολλό. Πρέπει να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός αερισμός ώστε το νερό να διαχέεται πριν να
σκληρύνει η μπογιά. Σε περίπτωση ατμοσφαιρικής υγρασίας πάνω απο 85% η
επιφάνεια μπορεί να είναι θαμπή με κατά τόπους χρώμα. Μικρές ποσότητες μέχρι
ενός κιλού μπορούν να αναμιγνύονται με το χέρι με ορθογώνια σπάτουλα.
Οι μεγαλύτερες ποσότητες αναμιγνύονται ηλεκτρικά ή χρησιμοποιώντας μηχανές ,
παραδείγματος χάρη ένα χαμηλής ταχύτητας μηχάνημα διάτρησης με κατάλληλες
λεπίδες μίξης. Συνίστατται ένα προστατευτικό έλασμα . Καθαρίζετε τα πινέλα και τον
υπόλοιπο εξοπλισμό με νερό. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
1 , 4 και 10 κιλών.

