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MONOSIS IN
(πρώην STATUS MONOSIS ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

ΦΤΥΡΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΥΡΧΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τν MONOSIS IN είλαη έλα εηδηθό πδαηνδηαιπηό, ςπρξό
νηθνινγηθό ρξώκα, αλώηεξεο πνηόηεηαο, θαηάιιειν γηα
εζσηεξηθή ρξήζε. Πξόθεηηαη γηα έλα πξσηνπνξηαθό
ζύζηεκα κόλσζεο, πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν λα
παξέρεη θνξπθαίαο πνηόηεηαο αλαθιαζηηθέο ηδηόηεηεο,
πδξνκόλσζε θαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Παξάιιεια πξνζηαηεύεη από ηε κνύρια θαη ηνπο
κύθεηεο . Τα εηδηθά παινζθαηξίδηα πνπ πεξηέρεη,
εθηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία εμαζθαιίδνληαο

ρακειόηεξε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην θαινθαίξη, ελώ
εκπνδίδνπλ ηελ απώιεηα ζεξκόηεηαο ην ρεηκώλα. Τν
ζεκαληηθό απνηέιεζκα είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Πξνζθέξεη κία ιεία καη επηθάλεηα θαη ζπληζηάηαη γηα όινπο
ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ ζαο, ηαβάληα, νξνθέο,
πέηξεο, εζσηεξηθέο ληνπιάπεο. Καζαξίδεηαη θαη εθαξκόδεηαη
εύθνια, ελώ αληέρεη ζην ζπρλό πιύζηκν. Έηζη ην εζσηεξηθό
ηνπ ζπηηηνύ ζαο δείρλεη θξεζθνβακκέλν γηα πνιιά ρξόληα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καηάιιειν γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Πξνζηαηεύεη από ηε
κνύρια θαη ηνπο κύθεηεο. Σπληζηάηαη γηα όινπο ηνπο

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ ζαο, ηαβάληα, νξνθέο,
πέηξεο, εζσηεξηθέο ληνπιάπεο.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
 Εμαζθαιίδεη ρακειόηεξε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην
θαινθαίξη.
 Εκπνδίδεη ηελ απώιεηα ζεξκόηεηαο ην ρεηκώλα.
 Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.

 Καζαξίδεηαη θαη εθαξκόδεηαη εύθνια.
 Αληέρεη ζην ζπρλό πιύζηκν.

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η επηθάλεηα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή,
γεξή θαη ειεύζεξε από ζθόλε, κνύρια, ιάδηα πξηλ ηελ
εθαξκνγή. Αθαηξέζηε όια ηα μεθηηζκέλα, ή
μεθινπδηζκέλα παιηά ρξώκαηα. Όπνπ ρξεηάδεηαη
ζηνθάξηζκα, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ STATUS 100%
Ακρυλικό Στόκο θαη αθνύ ζηεγλώζεη, ηξίςηε κε
γπαιόραξην θαη μεζθνλίζηε θαιά. Όπνπ ππάξρνπλ
κεγάιεο ξσγκέο, ρξεζηκνπνηήζηε γηα ζηνθάξηζκα ηνλ
έηνηκν πξνο ρξήζε Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS
ONE COVER, κε έλα κόλν πέξαζκα θαη ρσξίο ηξίςηκν.
Σε λέεο επηθάλεηεο πεξάζηε πξώηα έλα ρέξη STATUS
DUR, ή STATUS AQUADUR. Αλ πξόθεηηαη γηα
θξέζθν ζνβά, ή ηζηκέλην, αθήζηε νπσζδήπνηε λα

ζηεγλώζεη ζε βάζνο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ βάςεηε. Τν
ζύζηεκα STATUS MONOSIS IN κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζε ήδε βακκέλεο επηθάλεηεο, αξθεί λα θαζαξηζηνύλ θαιά θαη
λα
απνκαθξπλζνύλ
ηα
ζαζξά
ηκήκαηα.
Αλαδεύζηε θαιά ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ πξηλ από θάζε
ρξήζε. Γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, πξνηείλνπκε λα
πεξάζεηε ηνπιάρηζηνλ 2 ρέξηα ρξώκα. Τν δεύηεξν ρέξη
πεξάζηε ην ηνπιάρηζηνλ 3–4 ώξεο κεηά ην πξώην.
Γηα λα παξακέλνπλ νη αλαθιαζηηθέο θαη πδξναπσζεηηθέο
ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο, δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηε άιιν
πιαζηηθό, ή αθξπιηθό ρξώκα κεηά ηελ εθαξκνγή ζαο κε
MONOSIS IN.
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ΑΡΑΙΩΗ

ΣΕΓΝΩΜΑ

5–15 % κε λεξό.

1–2 h ηόζν ώζηε λα κε ιεξώλεη ζηελ αθή.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

3–4 h. Οη ρξόλνη ζηεγλώκαηνο αλαθέξνληαη ζε θαλνληθέο
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (25ºC, 60% πγξαζία). Τπρόλ
δηαθνξέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηνπο παξαπάλσ
ρξόλνπο.

10–12 m²/lt ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Πηλέιν, ξνιό, πηζηόιη, πηζηόιη airless.

Ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε ζηξαγγίδνπκε θαιά ην ρξώκα κέζα
ζην θνπηί θαη θαζαξίδνπκε όια ηα εξγαιεία κε δεζηό λεξό
θαη ζαπνύλη. Μελ αδεηάδεηε ηα πγξά πιύζεο ζηνλ πδξνθόξν
νξίδνληα.

ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΥΡΩΕΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

 Δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 3L θαη 10L.
 Δηαηίζεηαη ζε ιεπθό ρξώκα.

Μεηά ηελ εθαξκνγή θιείζηε θαιά ην δνρείν γηα λα
δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα κειινληηθή ρξήζε.
Μπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θαιά θιεηζκέλν δνρείν, ρσξίο
θαλέλα πξόβιεκα, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κόλν
εθόζνλ δελ έρεη ππνζηεί αξαίσζε, ζε δξνζεξό θαη μεξό
κέξνο, πξνζηαηεπκέλν από ηνλ ήιην θαη ηελ παγσληά.

ΠΣΗΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΕΝΩΕΙ (ΠΟΕ)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 (α) Εζσηεξηθήο ρξήζεο καη γηα ηνίρνπο θαη νξνθέο
(ζηηιπλόηεηα < 25@60°) (Υ)
 Οξηαθή ηηκή Π.Ο.Ε : 15 gr/lt
 Μέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα Π.Ο.Ε πξντόληνο έηνηκνπ
πξνο ρξήζε : 14 gr/lt

Με βάθεηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από 10°C. Αληίμνεο
ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα, ή ιίγν κεηά ηελ εθαξκνγή,
ελδέρεηαη λα αιινηώζνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηεο ηνπ
πξντόληνο.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε, ηελ
απνζήθεπζε θαη ηελ απόξξηςε ηνπ πξντόληνο δηαβάζηε
ηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα θαη ζην
πην πξόζθαην Δειηίν Αζθαιείαο ηνπ πξντόληνο. Τν
Δειηίν Αζθαιείαο ηνπ πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά
από αίηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο. Τα πεξηζζεύκαηα ησλ

ρξσκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη καδί κε ηα
νηθηαθά απνξξίκκαηα. Θα πξέπεη λα δεηνύληαη ζπκβνπιέο
από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηελ
απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ.
Τει. Κέληξνπ Δειεηεξηάζεσλ. 210 77.93.777

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη
ζηε κέρξη ηνπ παξόληνο ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξνϊόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζεθεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη
εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λόγω ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ηωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζην εξγνηάμην αιιά θαη ηεο
δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνϊόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό αιιά θαη
δε θέξεη θακηά λνκηθή επζύλε ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηηο αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ, ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο
παξερόκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη ρξήζηεο ηωλ πξνϊόληωλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ γηα ηελ εθάζηνηε
εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε. Όιεο νη
παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ηωλ παξαπάλω αιιά θαη ππό ηνπο εθάζηνηε όξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε
ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε.
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ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕ

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΣΙΜΗ

(g/ml)

EN ISO 2811.01-02

1,37 ± 0,05

Ιξώδερ
Δείκηηρ λεςκόηηηαρ
Διαπεπαηόηηηα νεπού (w)
Ανηοσή ζε πλύζιμο-ηπίτιμο

(cps)
(Class)
(ΚΛΑΣΗ)

Brookfield
ASTM E 313-05
EN 1062-3-99
EN ISO 11998-02

Επιηασςνόμενη γήπανζη με ακηινοβολία UV (1000h)

(°C)

ISO 11507-97

Σςνηελεζηήρ θεπμικήρ αγυγιμόηηηαρ (λ10)
Απαίυζη με νεπό

(W/mK)
(% κ.ο.)

EN 1745 (ISO 8302)
-

11600±1200
≥85
Class III
1
Δεν παπαηηπείηαι
αλλοίυζη ηος θιλμ
0,1775
5-10

Πςκνόηηηα (20ºC)

Λεςκό και βάζειρ

Σημείωζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +230C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο επγοηάξιο
όπωρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ.
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