GUAINA ELASTICA
(ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΑΣΟΜΕΡΕ)
τεγανοποιητική βαυή νερού με βάση ακρυλική ρητίνη

G-02

Βαθή γηα εμσηεξηθνύο ηνίρνπο κε νξπθηό ππόβαζξν.
Οξηαθή ηηκή UE γηα απηό ην πξντόλ (θαη. BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).
Σν GUAINA ELASTICA πεξηέρεη ην πνιύ 10 g/l COV

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Αδηάβξνρε επέλδπζε. Έρεη κειεηεζεί ζαλ πξνζηαηεπηηθό θαη αδηάβξνρν ειαζηνκεξέο ζηξώκα, πνπ εθαξκόδεηαη ζε νπνηνδήπνηε
ππόβαζξν. Εμαηξεηηθή αληνρή ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηνλ εθειθπζκό θαη ζηελ ελαλζξάθσζε. Επηηξέπεη ηε δηέιεπζε.

ΚΤΚΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟΒΑΘΡΩΝ

Λείνο ζνβάο: αθήζηε λα ζηεγλώζεη θαη θαζαξίζηε ηπρόλ ιεθέδεο βξσκηάο.
Βαθέο θαη βεξλίθηα ζε δηάιπκα: αλ έρνπλ θαιή πξόζθπζε, θαζαξίζηε κε μεξό ή πγξό ηξόπν, δηαθνξεηηθά, αθαηξέζηε εληειώο
θαη πιύλεηε κε λεξό.
Αζβεζηνρξώκαηα ή ππξηηηθά άιαηα: αθαηξέζηε εληειώο ην αζβεζηόρξσκα. Καζαξίζηε θαη πιύλεηε θαιά. Βνπξηζίζηε θαη
θαζαξίζηε ηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί κε πξντόληα κε βάζε ππξηηηθά άιαηα (αθαηξέζηε κόλν ζε πεξίπησζε ρακειήο
πξόζθπζεο).
ε πεξίπησζε πνπ ην ππόβαζξν έρεη πςειή απνξξνθεηηθόηεηα, εθαξκόζηε έλα ρέξη κνλσηηθνύ πξνζέρνληαο λα επηιέμεηε ην
θαηάιιειν αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ππόβαζξνπ, DOMUS PRIMER ACRILICO D2, DOMUS ACRYL, PONTE DI ANCORAGGIO,
DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE.
ΦΙΝΙΡΙΜΑ

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε πηλέιν θαη ξνιό.
Εθαξκόζηε έλα ρέξη GUAINA ELASTICA, θαηά πξνηίκεζε κε πηλέιν, αξαησκέλν 50% κε λεξό γηα λα βειηηώζεηε ηελ πξόζθπζε.
Αθήζηε λα ζηεγλώζεη γηα πεξίπνπ 6 ώξεο, εθαξκόζηε δύν ηειηθά ρέξηα GUAINA ELASTICA αξαησκέλν 15-20% κε λεξό, κε
δηαθνξά πεξίπνπ 6 σξώλ κεηαμύ ηνπο. Γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο (εθαξκνγή κε ζπάηνπια) ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
ρσξίο αξαίσζε.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ

Μελ εθαξκόδεηε ζε πεξίπησζε πνπ ε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία θαζώο θαη νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ
πξντόληνο είλαη ρακειόηεξεο από +5°C. Μελ εθαξκόδεηε ζε ζεξκέο ή εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην επηθάλεηεο. (πξνζηαηέςηε
ηνπιάρηζηνλ γηα δύν ή ηξεηο εκέξεο). πληζηάηαη ε θύιαμε ηνπ δνρείνπ ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ +5°C.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
Εθαξκνγή ηξηώλ ζηξώζεσλ GUAINA ELASTICA ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα ππόβαζξα γηα ζηεγαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία. Πξντόλ κε βάζε εηδηθά ειαζηνκεξή πνπ δηαηεξνύλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ειαζηηθόηεηαο ζην ρξόλν αθόκα θαη ζε βεβαξεκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.

ΚΤΡΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ε 20 °C ΚΑΙ 70% ΥΕΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ.
Θευπηηική κάλςτη
Ανά σέπι m2/lit.
0.5 - 5

Γιαλςηικό

Ότη και θινίπιζμα

ηεγνό ζηη ζκόνη

ΑΣΙΝΔ
Υπώμαηα
ΛΔΤΚΟ
Δξυηεπικά / εζυηεπικά
ΝΑΙ / ΝΑΙ

Καθαπιζμόρ επγαλείυν

ΝΔΡΟ

ΝΔΡΟ
Διδικό βάπορ kg/l

2 - 4 ΩΡΔ

1,3

ηεγνό ζηην αθή

Πάγιορ όγκορ

6 - 8 ΩΡΔ

58

Πλήπερ ζηέγνυμα

Ιξώδερ

12 ΩΡΔ

35000 cps.

Δθαπμογή με πολό
ΒΛΔΠΔ ΦΙΝΙΡΙΜΑ
Δθαπμογή με πινέλο
ΒΛΔΠΔ ΦΙΝΙΡΙΜΑ
Δθαπμογή με ζπάηοςλα
ΓΤΝΑΣΟ
Δθαπμογή με πιζηόλι
αέπορ
=

!

24 ΜΗΝΔ

Δπαναβαθή

ημείο ανάθλεξηρ
=

6 ΩΡΔ

Σε πεπίπηωζη πος οι ζςνθήκερ και οι οδηγίερ σπήζεωρ επηπεαζηούν από εξωηεπικούρ παπάγονηερ, οι
οποίοι δεν ελέγσονηαι από ηον παπαγωγό, η εηαιπεία δε θέπει καμία εςθύνη ζσεηικά με ηο αποηέλεζμα.
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