DOPPIO SCUDO
Β – 17
Αντιδιαβρωτικό σµάλτο στιλπνού φινιρίσµατος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σµάλτο, το οποίο έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά χηµικής επίδρασης, που εµποδίζουν την ανάπτυξη της διάβρωσης,
παρέχοντας τέλεια πρόσφυση. Μπορεί να εφαρµοστεί σαν µοναδικό προϊόν υποστρώµατος σε σίδηρο, χωρίς να
χρειάζεται ιδιαίτερη µεταχείριση αντιδιαβρωτικής προστασίας. ∆εν στάζει και µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα σε ευάερες
επιφάνειες.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Σίδηρο: αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόµενες οντότητες σκουριάς και φθαρµένου-ξεφλουδισµένου σµάλτου/µπογιάς και
καθαρίστε από τη σκόνη. Καθαρίστε ενδεχόµενους λεκέδες λαδιού ή γράσου µε βαµβακερό ύφασµα, το οποίο θα
µουσκέψετε µε διαλυτικό διάλυµα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε µε γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.
Λαµαρίνα γαλβανιζέ: καθαρίστε από τα άλατα ψευδαργύρου κι έπειτα καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου,
µε διαλυτικό διάλυµα ή µε κατάλληλα διαλύµατα επιφανειακής επενεργείας. Εφαρµόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE
A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Εφαρµόστε δύο χέρια «DOPPPIO SCUDO» σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 24 ωρών από το πρώτο χέρι.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εφαρµόζετε σε περίπτωση ψηλής υγρασίας, χαµηλής θερµοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειµένες
στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και
διατηρείστε σε δροσερό µέρος και µακριά από πηγές θερµότητας.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Εφαρµόστε σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιµασµένες δύο στρώσεις «DOPPPIO SCUDO», πάχους 35 µικρό η κάθε µία.
Το προϊόν λειτουργεί υπό την ιδιότητα αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος και προσδίδει στην επιφάνεια στιλπνή όψη.
ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 200C & 700C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1
16
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΣΤΙΛΠΝΟ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΠΡΟ &
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΕΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΝΑΙ / ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

36 ΜΗΝΕΣ

ΝΕΦΤΙ
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
1 – 2 ΩΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΦΗ
4 – 5 ΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
24 ΩΡΕΣ
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
24 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΝΕΦΤΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ
5 – 10% ΝΕΦΤΙ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑ kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

1,23±0,02 kg/l

5 – 10% ΝΕΦΤΙ

ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ

55±1
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ

K.U. 75
ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

=

35°C

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

