POLYDOX hydro
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το POLYDOX Hydro ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ είναι άοσμο προστατευτικό προϊόν πέτρας
βάσεως νερού, με ειδική σύνθεση που προσδίδει εξαιρετική διεισδυτικότητα,
αδιαβροχοποίηση και αντοχή σε λάδια, λίπη και άλλους ρύπους για εξωτερικές και
εσωτερικές επιφάνειες.
Εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως πλάκες καρύστου, μάρμαρο,
διακοσμητικά τούβλα, πυρότουβλα, πορόλιθο, φυσικές και τεχνητές πέτρες, κεραμίδια και
άλλα κεραμικά υλικά, τσιμεντοειδείς πέτρες, ινοπλισμένο τσιμέντο κλπ.
Δεν δημιουργεί φιλμ, δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την επιφάνεια που προστατεύεται,
ενώ καθαρίζεται εύκολα και εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων.
Προστατεύει πετρόκτιστα σπίτια και κατασκευές από τις επιδράσεις του καιρού και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα

: Ματ. Δεν σχηματίζει φιλμ.

Ειδικό βάρος

: 0,98 – 1,02 kg/lt.

Απόδοση

: 4-8 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με ην απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

Αραίωση

: Έτοιμο προς χρήση.

Κατηγορία
VOC

: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού / δαπέδων». Τύπος Υ.
Οριακή τιμή VOC = 100 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος
έτοιμου προς χρήση = 5gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές
ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C.
: Επιφανειακά σε 30 λεπτά.
: Επαναβάφεται ½ -1 ώρα μετά και πριν στεγνώσει τελείως η
προηγούμενη στρώση. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω
από κρύες και υγρές συνθήκες.
Προσοχή! Δεν επαναβάφεται την επόμενη ημέρα!

Στέγνωμα
Επαναβαφή

Αποχρώσεις

: Διατίθεται σε διαφανές γαλακτόχρωμο. Δεν χρωματίζεται.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,75lt και 2,5lt.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, ψεκαστήρας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λίπη, σκόνες, λάδια, γράσσα, παλαιά χρώματα, σαθρά
κομάτια, σκουριές κ.λ.π. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι απολύτως
καθαρές και στεγνές. Η καλύτερη δυνατή διείσδυση επιτυγχάνεται όταν οι επιφάνειες
περιέχουν τη χαμηλότερη δυνατή υγρασία.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε POLYDOX hydro ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ σε όσο μεγαλύτερη
ποσότητα μπορείτε, ώστε η επιφάνεια να απορρροφήσει καλά. Εάν χρειάζεται δεύτερη
στρώση, τηρήστε τους απαιτούμενους χρόνους επαναβαφής.
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
αμέσως με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO και σαπουνάδα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.
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
παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν POLYDOX hydro ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ δεν χρειάζεται
επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
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