PONTE DI ANCORAGGIO

D - 05

∆ιάβροχο µονωτικό για προανάµεικτες και δύσκολες επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άχρωµο µονωτικό µε διαλύτες, ειδικά κατάλληλο για τοίχους, κατασκευάζεται µε βάση την ελαστοµερική
ρητίνη Pliolite® και µε αδρανείς σκόνες σε διάµετρο µικρού. Κατάλληλο για επιφάνειες παλιών και καινούριων
τοίχων, καθώς και για δύσκολες προανάµεικτες επιφάνειες, κονιορτοποιηµένους σοβάδες, φθαρµένες
προσφυόµενες µπογιές που βρίσκονται υπό κονιορτοποίηση. Έχει εξαιρετική διαπερατότητα και πρόσφυση.
∆εν σαπωνοποιείται. ∆ηµιουργεί µια γέφυρα ιδανικής προσκόλλησης µεταξύ των µεταλλικών επιφανειών και
των φινιρισµάτων. Οµογενοποιεί τις απορροφήσεις.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Αστικός σοβάς: αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόµενες ρυπαρές κηλίδες.
Φθαρµένες µπογιές και βερνίκια: εάν το υλικό είναι καλά προσφυόµενο προχωρήστε µε στεγνό ή υγρό
καθάρισµα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε µε νερό.
Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος: αφαιρέστε εντελώς και καθαρίστε από τη σκόνη.
Τοίχοι µε µούχλα: βουρτσίστε και καθαρίστε, απολυµάνετε µε ειδικά προϊόντα, στοκάρετε κι αφήστε να
στεγνώσει εντελώς.
Εφαρµόστε ένα χέρι «PONTE DI ANCORAGGIO» το οποίο θα αραιώσετε µε άοσµο διαλυτικό (µέγιστη
συνιστάµενη ποσότητα 10%) σύµφωνα µε τον τύπο της επιφάνειας. Μετά από 5 – 6 ώρες προχωρήστε µε την
εφαρµογή του προεπιλεγόµενου φινιρίσµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εφαρµόζετε σε περίπτωση που η ατµοσφαιρική θερµοκρασία καθώς και οι θερµοκρασίες της επιφάνειας
και του προϊόντος είναι χαµηλότερες από 5oC. Μην εφαρµόζεται σε ζεστές επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες
οι οποίες είναι εκτεθειµένες στον ήλιο. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε µέρος όπου η
θερµοκρασία ανέρχεται στους 5oC και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Εφαρµόστε «PONTE DI ANCORAGGIO» σε προανάµεικτες εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες ή σε
δύσκολες επιφάνειες όπως γύψο και χαρτο-γύψο. Το προϊόν κατασκευάζεται µε βάση την ρητίνη Pliolite
(περιέχει διαλύτες και είναι άοσµο) καθώς και από ελαφριές σκόνες σε διάµετρο µικρού και από ελαστοµερείς
ουσίες.
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ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 200C & 700C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1
10

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ

ΑΟΣΜΟ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΑΟΣΜΟ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

0 – 10% ΑΟΣΜΟ
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΧΡΩΜΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΝΑΙ / ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
36 ΜΗΝΕΣ

ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
=
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΦΗ
3 – 5 ΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
24 ΩΡΕΣ
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
6 – 8 ΩΡΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑ kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

0,83

0 – 10% ΑΟΣΜΟ

ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ

16
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ

=
ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

=

400C

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από
τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε το αποτέλεσµα.
Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78
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