VETRIFICANTE
Προστατευτικό στιλπνό φινίρισµα νερού

G – 13

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προστατευτικό φινίρισµα νερού, προσδίδει στην επιφάνεια στιλπνή όψη, ιδιαιτέρα κατάλληλο για τα
φινιρίσµατα τοίχων, πλαστικών επικαλύψεων, διακοσµητικών µπογιών κ.τ.λ..
Το στεγνό λεπτό στρώµα προσδίδει στην επιφάνεια στιλπνή όψη, όµοια µε εκείνη των κεραµικών, δίνοντας
έµφαση στα αισθητικά χαρακτηριστικά της. Εµποδίζει την συσσώρευση των ρυπαρών ουσιών, καθιστά την
επιφάνεια επιδεκτική στο πλύσιµο κι ανθεκτικότατη στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Φθαρµένες µπογιές, βερνίκια και πλαστικές επικαλύψεις καλά προσφυόµενα: καθαρίστε µε κατάλληλα
απορρυπαντικά κι αφήστε να στεγνώσει εντελώς.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ανάλογα µε το καλαίσθητο αποτέλεσµα που επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε ή ανάλογα µε την δοµή της
επιφάνειας, µπορεί να αραιωθεί µε νερό σε αναλογία 100-200% ανά όγκο. Εφαρµόζεται είτε µε πινέλο είτε µε
κύλινδρο κοντού τριχώµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εφαρµόζετε σε περίπτωση που η ατµοσφαιρική θερµοκρασία καθώς και οι θερµοκρασίες της επιφάνειας
και του προϊόντος είναι χαµηλότερες από + 5 oC. Μην εφαρµόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες οι
οποίες είναι εκτεθειµένες στον ήλιο κατά την διάρκεια της εφαρµογής του προϊόντος. Μετά την χρήση του
κλείστε καλά και διατηρήστε σε µέρος όπου η θερµοκρασία ανέρχεται στους + 5 oC και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Εφαρµόστε το βερνίκι «VETRIFICANTE» σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιµασµένες. Το προϊόν είναι
επιδεκτικό στο πλύσιµο και προσδίδει στην επιφάνεια διαυγή στιλπνή όψη. Κατασκευάζεται µε βάση τα
πολυµερή ακριλικά.
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ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 200C & 700C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1
10
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΣ ΣΤΙΛΠΝΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΧΡΩΜΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΝΑΙ/ ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
24 ΜΗΝΕΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
1 ΩΡΑ
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΦΗ
6 ΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
12 ΩΡΕΣ
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
24 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΝΕΡΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑ kg
1,05
ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
44
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ
100 – 200% ΝΕΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
100 – 200% ΝΕΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ

6000 CPS
ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

=

=

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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