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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η προσθήκη Σκληρυντή GUMILAK metal στο GUMILAK metal επι-

ταχύνει το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας, ενι-

σχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος και ταυτόχρονα  επι-

τυγχάνει υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Ο Σκληρυντής GUMILAK metal είναι υψηλών στερεών εξασφαλί-

ζοντας ταυτόχρονα μεγάλη δραστικότητα οικονομικότερο αποτέ-

λεσμα και χαμηλότερο ποσοστό VOC. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Ειδικό βάρος 1,00– 1,02 kg/lt. 

Προσθήκη 

Αραίωση 

10% σε όγκο  στο GUMILAK metal. Αραιώνουμε με τον 
κατάλληλο διαλύτη ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 

Στέγνωμα 
Στεγνό στην αφή σε 2 – 3 ώρες 

Επαναβαφή 
Tουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η 

επαναβαφή  να γίνεται μετά την πλήρη σκλήρυνση της 

πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται 

κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες. 

VOC class 
Δ.Ε.* 

* Το προϊόν που προκύπτει μετά την ανάμιξη του 

Σκληρυντή GUMILAK metal με το GUMILAK metal ε-

ντάσσεται στην  Kατηγορία VOC: Α. «Ειδικά επιχρί-

σματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». 

Β. «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Αντιδιαβρω-

τικό φινίρισμα» 

Χρόνος Ζωής  

στο δοχείο 

Το μίγμα ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ GUMILAK metal - GUMILAK 

metal μετά την ανάμιξη πρέπει να εφαρμοστεί εντός 

8-12 ωρών. 

 

       

 

Gumilak 

Σκληρηντής 

 

 

 Στέγνωμα: 2- 3 ώρες 

 

 Αραίωση: 10% σε όγκο  στο 

GUMILAK metal 

 

 Επαναβαφή: 18 ώρες 

 

 Συσκευασία: 375ml 

 

 Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι 
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ΧΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ 

Προσθέτουμε με καλή ανάμιξη τον Σκληρυντή GUMILAK metal σε αναλογία 

10% σε όγκο στο GUMILAK metal. Αραιώνουμε με τον κατάλληλο διαλύτη 

ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 

Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8-12 ωρών. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο 

δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα ερ-

γαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία  του χώρου 8–30 °C και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 

80%.  Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις 

τελικές ιδιότητες του χρώματος.. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μετά το άνοιγμα κλείστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε χώρους 

με χαμηλή υγρασία.. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφα-

λείας του προϊόντος (MSDS) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή 

φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


