VELATOURA SMALTOLUX

extra

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπόστρωµα νέας γενιάς ειδικών αλκυδικών ρητινών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης µε
χαµηλή περιεκτικότητα VOC και χαµηλότερη οσµή κατά την εφαρµογή. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε νέες ή / και σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF. Εξασφαλίζει
καλό γέµισµα, µαλακό δούλεµα, εξαιρετικό άπλωµα, µεγάλη καλυπτικότητα, εύκολο τρίψιµο
και επαναβάφεται πολύ γρήγορα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα

:

Ματ µε γυαλάδα 8-10 µονάδες στις 600.

Ειδικό βάρος

:

1,50-1,53 Kg/lt.

Απόδοση

:

14-18 m 2/lt ανά στρώση.

Αραίωση

:

Έως 4 % σε όγκο µε διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για
εφαρµογή µε πινέλο ή ρολό. Για εφαρµογή µε πιστόλι airless έως 4%
σε όγκο µε ∆ιαλυτικό Νο1 της VECHRO.

Κατηγορία
VOC

:

«Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσµήσεων και επενδύσεων από ξύλο και
µέταλλο». Τύπος ∆. Οριακή τιµή VOC = 300 gr/lt. Μέγιστη
περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιµο προς χρήση= 290 gr/lt. Το
χρώµα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις
της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές
ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500C.

Στέγνωµα

:

Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες.

Επαναβαφή

:

Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρµογή ή αφού έχει επέλθει πλήρης
σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιµηκύνονται
κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.

Αποχρώσεις

:

Λευκό. Μπορεί να χρωµατιστεί σε ανοικτές αποχρώσεις µε το σύστηµα
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml, 2.5 lt, 5 lt.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώµατα, σαθρά κοµµάτια,
κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Ασταρώνουµε µεταλλικές επιφάνειες µε 1 στρώση
αντισκωριακό OXIDOL. Σε καινούρια ξύλα αν υπάρχουν ρόζοι, αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν ή
να καούν.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουµε καλά. Εφαρµόζουµε µία ή δύο στρώσεις VELATOURA SMALTOLUX extra. Ως
τελικό χρώµα µπορούµε να εφαρµόσουµε κατά περίπτωση SMALTOLUX extra ή
SMALTOLUX hydro. Μετά την εφαρµογή κλείστε καλά το δοχείο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” µέσα στο δοχείο ή στη σκάφη µε
το χρώµα. Στραγγίξτε καλά το χρώµα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα µε
διαλυτικό και σαπουνάδα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερµοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαµηλότερη από 80%. Αντίξοες
συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορεί να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρµογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για
µελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την
έκθεση στον ήλιο.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

•
•
•
•
•

Μακριά από παιδιά.
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο ή την
ετικέτα.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

• Εύφλεκτο.
• Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
• Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
• Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Περιέχει Butanoneoxime & οργανικά άλατα κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
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