UNICUS 07
Β – 30
Προζηαηεσηικό ζμάληο, για άμεζε εθαρμογή ζε επιψεσδαργσρωμένε
(γαλβανιδέ) λαμαρίνα
ρξψκα ελφο ζπζηαηηθνχ πςειψλ επηδφζεσλ Οξηαθή ηηκή ΔΔ γηα ην παξφλ πξντφλ
(θαη. Γ/i): 600 (2007) / 500 g/l (2010) Σν πξντφλ πεξηέρεη έσο 500 g/l ΠΟΔ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚA
Πξντφλ, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα ζε επηςεπδαξγπξσκέλε ιακαξίλα θαη P.V.C., πξνζδίδνληαο ζηελ επηθάλεηα εκηζάκπε φςε.
Καηαζθεπάδεηαη απφ εηδηθέο αθξηιηθέο ξεηίλεο θαη εθηφο ηνπ φηη έρεη εμαηξεηηθή πξφζθπζε κε ηελ επηθάλεηα, δηαηεξεί ηελ αηζζεζηαθή ηνπ φςε
κέζα απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Γηαηίζεηαη ζε ρξψκα άζπξν, καχξν θαη θαηφπηλ παξαγγειίαο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηα ρξψκαηα πνπ
δηαηίζεληαη ζην ρξσκαηνιφγην.
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ
Καινούρια επιψεσδαργσρωμένε (γαλβανιδέ) λαμαρίνα: αθαηξέζηε πξνζεθηηθά κε θαηάιιεια φμηλα/αιθαιηθά απνξξππαληηθά ή κε θαηάιιεια
δηαιπηηθά κέζα ελδερφκελνπο ιεθέδεο ιαδηνχ ή γξάζνπ, θαζψο επίζεο απνζέκαηα πνπ απέκεηλαλ απφ ην γαιβαληζκφ ηεο επηθάλεηαο. Ξεβγάιηε κε
λεξφ/πδξαηκφ.
Παλιά επιψεσδαργσρωμένε (γαλβανιδέ) λαμαρίνα: αθαηξέζηε πξνζεθηηθά απφ ηελ επηθάλεηα ιεπθά άιαηα θαη/ή ελδερφκελεο νληφηεηεο ζθνπξηάο
κε βνχξηζηζκα ή κε γπαιφραξην θαη μεβγάιηε πξνζεθηηθά κε λεξφ/πδξαηκφ, πνπ πεξηέρεη θαηάιιεια δηαιπηηθά κέζα επηθαλεηαθήο επελεξγείαο.
Πλαζηικά: αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ελδερφκελνπο ιεθέδεο ιαδηνχ ή γξάζνπ κε θαηάιιεια δηαιπηηθά κέζα επηθαλεηαθήο επελεξγείαο θαη μεβγάιηε κε
λεξφ.
ΦΙΝΙΡΙΜΑ
Δθαξκφζηε έλα ή δχν ρέξηα «UNICUS 07» απεπζείαο ζε θαζαξή επηθάλεηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ απφ ην πξψην ρέξη.
Σν πξντφλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ζηδεξέληεο επηθάλεηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:
θαζαξίζηεθαλ απφ ελδερφκελνπο ιεθέδεο ιαδηνχ, γξάζνπ θαη απφ θάζε ζαζξή νπζία
επεμεξγάζηεθαλ κε αληηδηαβξσηηθφ αζηάξη «ANTIRUGGINE 100» ή «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA»
ΠΡΟΟΥΗ!
Μελ εθαξκφδεηε ζε πεξίπησζε ςειήο πγξαζίαο, ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη/ή ζε επηθάλεηεο νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξντφληνο. Μεηά ηε ρξήζε ηνπ, θιείζηε θαιά, αλαπνδνγπξίζηε θαη δηαηεξείζηε ζε δξνζεξφ κέξνο θαη καθξηά απφ πεγέο
ζεξκφηεηαο.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ
Δθαξκφζηε κηα ζηξψζε σο ππφζηξσκα/θηλίξηζκα «UNICUS 07» πάρνπο 35 κηθξφ ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, επηςεπδαξγπξσκέλε (γαιβαληδέ)
ιακαξίλα ή P.V.C., θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο.
ΒΑΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: 200C & 700C ΥΔΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ
ΘΔΧΡΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ

ΑΝΑ ΥΔΡΙ mq/1
13 -14
ΟΦΗ & ΦΙΝΙΡΙΜΑ
ΗΜΙΘΑΜΠΗ
ΥΡΧΜΑΣΑ
ΑΠΡΟ, ΜΑΤΡΟ,
ΥΡΩΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ /
ΔΧΣΔΡΙΚΑ
ΝΑΙ / ΝΑΙ
ΥΡΟΝΟ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
36 ΜΗΝΔ

ΓΙΑΛΤΣΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΔ ΚΤΛΙΝΓΡΟ

ΤΝΘΔΣΙΚΟ/ΝΙΣΡΟ

ΝΙΣΡΟ (ΘΙΝΔΡ)

=

ΣΔΓΝΟ
ΣΗ ΚΟΝΗ

ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ
ΑΝΑ kg

30-60 ΛΔΠΣΑ
ΣΔΓΝΟ
ΣΗΝ ΑΦΗ
2 – 3 ΩΡΔ

1.30
ΠΑΓΙΟ ΟΓΚΟ
49±1

ΠΛΗΡΔ
ΣΔΓΝΧΜΑ

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ

24 ΩΡΔ

K.U. 120

ΔΠΑΝΑΒΑΦΗ
24 - 36 ΩΡΔ

ΗΜΔΙΟ
ΑΝΑΦΛΔΞΗ
35°C

ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΔ ΠΙΝΔΛΟ
5 – 10%

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ
ΠΑΣΟΤΛΑ
=
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ
ΠΙΣΟΛΑ ΑΔΡΟ
Q.B

Γιάμεηρος
ακροθσζίοσ: 1,5 – 1,7 mm
Πίεζε: 2 – 2,5 αημόζθαιρες

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο επεξεαζηνχλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ ειέγρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ, ε
εηαηξεία δε θέξεη θακία επζχλε 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
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