ANTICORROSIVO FERROMICACEO

B – 23

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Αληηδηαβξσηηθό ζκάιην, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη από ζπλζεηηθή ξεηίλε θαη από ζηδεξνκαγλεζηνύρν νμείδην. Δγγπάηαη ηελ κέγηζηε κεραληθή θαη
ρεκηθή αλζεθηηθόηεηα ζην θάζε έξγν, πξνζδίδνληαο ζηελ επηθάλεηα όςε πακπάιαηνπ θηηξίνπ, παξόκνηα κε εθείλε ηνπ ζθπξήιαηνπ ζηδήξνπ.
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ
ίδεπο: αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ελδερόκελεο νληόηεηεο ζθνπξηάο θαη θζαξκέλνπ-μεθινπδηζκέλνπ
ζκάιηνπ/κπνγηάο. Δάλ απαηηείηαη,
ρξεζηκνπνηείζηε «CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA» θαη θαζαξίζηε από ηε ζθόλε. Καζαξίζηε ελδερόκελνπο ιεθέδεο ιαδηνύ ή
γξάζνπ κε βακβαθεξό ύθαζκα, ην νπνίν ζα κνπζθέςεηε κε δηαιπηηθό δηάιπκα. Αθήζηε λα ζηεγλώζεη εληειώο, ηξίςηε κε γπαιόραξην θαη
θαζαξίζηε από ηε ζθόλε.
Δθαξκόζηε δύν ρέξηα αληηδηαβξσηηθνύ «ΜΙΝΙΟ 100» ή «ANTIRUGGINE 100» ή «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA», αθήζηε λα ζηεγλώζεη
γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο, ηξίςηε κε γπαιόραξην, θαζαξίζηε από ηε ζθόλε θη έπεηηα εθαξκόζηε έλα-δύν ρέξηα «SOTTOSMALTO».
Λαμαπίνα γαλβανιδέ: θαζαξίζηε από ηα άιαηα ςεπδαξγύξνπ θη έπεηηα θαζαξίζηε πξνζεθηηθά ελδερόκελνπο ιεθέδεο ιαδηνύ ή γξάζνπ, κε
δηαιπηηθό δηάιπκα ή κε ηα θαηάιιεια δηαιύκαηα επηθαλεηαθήο επελεξγείαο. Δθαξκόζηε έλα ρέξη «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» θη
αθήζηε λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο.
PVC: θαζαξίζηε πξνζεθηηθά ιεθέδεο ιαδηνύ ή γξάζνπ, εθαξκόζηε έλα ρέξη «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» θη αθήζηε λα ζηεγλώζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο.
Καινούπιο ξύλο: ζηνθάξεηε ελδερόκελεο ηξύπεο, αθήζηε λα ζηεγλώζεη, ηξίςηε κε γπαιόραξην θαη θαζαξίζηε από ηε ζθόλε. Δθαξκόζηε έλα-δύν
ρέξηα «LITOPAC» ζην εζσηεξηθό ή «SOTTOSMALTO» ζην εμσηεξηθό ηεο επηθάλεηαο θη αθήζηε λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο.
Ξύλο, ήδε βεπνικωμένο: εάλ βξίζθεηαη ζε άζιηα θαηάζηαζε, αθαηξέζηε ηηο θζαξκέλεο κπνγηέο θαη ηξίςηε κε γπαιόραξην. Δάλ όκσο βξίζθεηαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε, ηόηε θαζαξίζηε θαη ηξίςηε κε γπαιόραξην. Δθαξκόζηε έλα-δύν ρέξηα «LITOPAC» ζην εζσηεξηθό ή «SOTTOSMALTO» ζην
εμσηεξηθό ηεο επηθάλεηαο θαη αθήζηε λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο.
ΦΙΝΙΡΙΜΑ
Δθαξκόζηε δύν ρέξηα «ANTICORROSIVO FERROMICACEO» ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 24 σξώλ από ην πξώην ρέξη..
ΠΡΟΟΥΗ!
Μελ εθαξκόδεηε ζε πεξίπησζε ςειήο πγξαζίαο, ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ζε επηθάλεηεο, νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξντόληνο. Μεηά ηε ρξήζε ηνπ, θιείζηε θαιά, αλαπνδνγπξίζηε θαη δηαηεξείζηε ζε δξνζεξό κέξνο θαη καθξηά από
πεγέο ζεξκόηεηαο.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ
Δθαξκόζηε ζε επηθάλεηεο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο δύν ζηξώζεηο «FERROMICACEO», πάρνπο 35 κηθξό ε θάζε κία. Σν πξντόλ
θαηαζθεπάδεηαη από ηξνπνπνηεκέλε αιθπδηθή ξεηίλε θαη από ζηδεξνκαγλεζηνύρν νμείδην.
ΒΑΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: 200C & 700C ΥΔΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ
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ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο επεξεαζηνύλ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ ειέγρνληαη από ηνλ παξαγσγό, ε εηαηξεία
δε θέξεη θακία επζύλε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα.
Παξαζθεπάζηξηα εηαηξεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114

