Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

Aqua Grip®
Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού

192-04
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.
Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, με αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα,
έχοντας παράλληλα υψηλή διαπνοή. Ιδανικό να σταθεροποιεί και να αδιαβροχοποιεί παλαιές
πορώδεις επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για καινούργιες και πρώην βαμμένες επιφάνειες από
σπατουλαριστούς τοίχους, γυψοσανίδες, σοβά, μπετόν, τούβλα. Δίνει μια τέλεια επιφάνεια για
υψηλής ποιότητας τελειώματα. Στεγνώνει γρήγορα επιτρέποντας την επαναβαφή την ίδια
ημέρα. Είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Είναι πιστοποιημένο από το
ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
•
Διεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια
•
Εξαιρετική πρόσφυση
•
Σταθεροποιεί παλαιές πορώδεις επιφάνειες.
•
Αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα
•
Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα.
•
Αναπνέων φιλμ

Αποχρώσεις : Ημιδιάφανο και σε ελαφριά γκρι απόχρωση
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες
Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με χρώμα
χρήσεως την Benjamin Moore.

Αντοχή στη θερμοκρασία
Αντέχει ως τους 65Ο C
Αντοχή στο νερό
Εξαιρετική αντοχή στην βροχή και την υγρασία.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η τύπος Y: Συνδετικά αστάρια 30g/L
(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 12g/l ΠΟΕ
Απόδοση

Στερεά κατ΄ όγκο

Πάχος Υγρού Φιλμ

Πάχος Στεγνού Φιλμ

17%

78 Μικρά

24 Μικρά

Ελαστικότητα

Αραίωση

Εφαρμογή με

6 mm mandrel

5%-50% με νερό

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

12 – 15 m2/L
Στέγνωμα στους 20C
Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή
Σε 3 -4 ώρες επαναβάφεται

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και
απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με
φλόγα κλπ, βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ ή αναθυμιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη
διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Εφαρμόζετε ένα χέρι 192-04
Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα.
Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες, αραιώστε 5% με νερό. Σε
απορροφητικές επιφάνειες, όπως καινούργιοι τοίχοι με ακρυλικό στόκο, παλαιές, πορώδεις επιφάνειες, νέο σοβά, αραιώστε από 25% ως
50% με νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ο C.
Καθαρισμός εργαλείωνΔιαχείριση αποβλήτων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση
ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.• Μακριά από παιδιά• Να μην έρθει σε επαφή με τα
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο
χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. •Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό.
•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) •Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία• Δελτίο δεδομένων
ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη:

0,75lt, 3lt, 9lt

.

Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

