DOMUS PITTURA ELASTOMERICA ANTICREPE E4

H-19

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Παρύξεπζην αθξπιηθό θηλίξηζκα λεξνύ, έρεη εμαηξεηηθή θάιπςε θη αλζεθηηθόηεηα ζηηο δπζκελείο
ζεξκνθξαζίεο. Καηαζθεπάδεηαη κε βάζε ηελ ειαζηνκεξή αθξπιηθή ξεηίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εζσηεξηθήο πιαζηηθνπνίεζεο. ην θπζηθό θσο έρεη δπθηπνεηδή όςε θαη γηα απηό δελ κπνξνύλ λα
πξνζθνιιεζνύλ ξππαξέο νπζίεο ζηελ επηθάλεηα. Σν πξντόλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επηθάιπςε ηνίρσλ
πνπ θέξνπλ ξσγκέο θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή έθζεζε ζηηο ηζρπξέο ζεξκηθέο αιιαγέο.
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ:
. ελαζηική επιμήκςνζη ζηο ζπαζμένο ζημείο: ζηνπο -10°C = 368,8% - ζηνπο + 23°C = 268,3% (ζε
πάρνο πεξίπνπ 0.5 mm)
. Krak-Bridging Test: (απνδόζε ζηελ επηκήθπλζε ηεο ξσγκήο ζε πάρνο 0.5 mm)
πςκνόηηηα αημοζθαιπικού αέπα ιζοδύναμη με Sd: (δηαπεξαηόηεηα ζηνλ αηκό) = 0.073m γηα 100 κηθξό
(DIN 52615 κάμηκνπκ 2 m)
. αποππόθηζη νεπού W24 = 0.12 Kg/mq.h 0.5 (DIN 52617 κάμηκνπκ 0.5)
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
Αζηικόρ ζοβάρ: αθήζηε λα ζηεγλώζεη θαιά θαη θαζαξίζηε από ελδερόκελεο ξππαξέο θειίδεο.
ηπώμαηα πος επεξεπγαζηήκαν, ζύμθωνα με παλιέρ μεθόδοςρ, με βάζη ηην ζςνθεηική πηηίνη: εάλ ην
ζηξώκα είλαη θαιά πξνζθπόκελν ζηελ επηθάλεηα, θαζαξίζηε κε ζηεγλό ή πγξό θαζάξηζκα, ζε αληίζεηε
πεξίπησζε αθαηξέζηε ην παιηό ζηξώκα θαη πιύλεηε κε λεξό.
ηπώμαηα από αζβέζηη ή από εζηέπα πςπιηικού οξέορ: αθαηξέζηε εληειώο ην ζηξώκα θαη πιύλεηε κε
λεξό. Σα πξνδηαηεζεηκέλα ζηξώκαηα ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ κε έλα ρέξη «DOMUS PRIMER
ACRILICO D2», ην νπνίν ζα πξέπεη λα αξαηώζεηε κε λεξό ζε αλαινγία 1:1 θαη ζα πξέπεη λα ην
εθαξκόζεηε κε πηλέιν. Έπεηηα εθαξκόζηε δύν ρέξηα «DOMUS PITTURA ELASTOMERICA
ANTICREPE E4» είηε κε ρλνπδσηό θύιηλδξν ή κε πηλέιν, είηε κε πηζηόια αέξνο.
ΦΗΝΗΡΗΜΑ
Δθαξκόζηε δύν ρέξηα «DOMUS FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE Δ4» ζε ρξνληθό δηάζηεκα
24 σξώλ από ην πξώην ρέξη. Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο, κε πηλέιν ζπληζηάηαη κόλν γηα πεξηνξηζκέλεο
επηθάλεηεο θαη ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ρσξίο ηελ αξαίσζε ηνπ πξντόληνο. Πξνζηαηέςηε ηελ εξγαζία από
ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο. Γηα αλαιπηηθέο ελδείμεηο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ηνπ πξντόληνο, ζπκβνπιεπηείηε ηηο ζρεηηθέο θαξηέιεο, ζύζηεκα θαηά ησλ ξσγκώλ, ηεο J Colors.
ΥΡΩΜΑ:
Υξσκαηνιόγην Calce – Silossani θαη επηινγή από ην ρξσκαηνιόγην ηνπ NCS
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ΠΡΟΟΥΖ!
Μελ εθαξκόδεηε ζε πεξίπησζε πνπ ε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία θαζώο θαη νη ζεξκνθξαζίεο ηεο
επηθάλεηαο θαη ηνπ πξντόληνο είλαη ρακειόηεξεο από 5oC. Μελ εθαξκόδεηε ζε δεζηέο επηθάλεηεο θαη ζε
επηθάλεηεο νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξντόληνο.
Πξνζηαηέςηε από ηε βξνρή γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κέξεο. Μεηά ηε ρξήζε, ηνπ θιείζηε θαιά θαη δηαηεξείζηε
ζε κέξνο όπνπ ε ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζηνπο 5oC/35oC.

ΒΑΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: 200C & 700C ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ
ΘΔΧΡΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ

ΑΝΑ ΥΔΡΙ mq/1
4–5
ΟΦΗ & ΦΙΝΙΡΙΜΑ
ΑΣΗΝΔ
ΥΡΧΜΑΣΑ
ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΡ. CALCE
SILOSSANI / NCS

ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ /
ΔΧΣΔΡΙΚΑ
ΝΑΗ / ΟΥΗ

ΓΙΑΛΤΣΙΚΟ
ΝΔΡΟ
ΣΔΓΝΟ
ΣΗ ΚΟΝΗ
=
ΣΔΓΝΟ
ΣΗΝ ΑΦΗ
6 – 8 ΩΡΔ
ΠΛΗΡΔ
ΣΔΓΝΧΜΑ
2 ΜΔΡΔ

ΥΡΟΝΟ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΔΠΑΝΑΒΑΦΗ

24 ΜΖΝΔ

24 ΩΡΔ

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ

ΝΔΡΟ
ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ
ΑΝΑ kg
1,3kg/l
ΠΑΓΙΟ ΟΓΚΟ
49
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ
140.000
ΗΜΔΙΟ
ΑΝΑΦΛΔΞΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΔ ΚΤΛΙΝΓΡΟ
ΔΣΟΗΜΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΔ ΠΙΝΔΛΟ
ΝΔΡΟ ΜΑΞ. 10%
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ
ΠΑΣΟΤΛΑ
=
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ
ΠΙΣΟΛΑ ΑΔΡΟ
AIRLESS
ΝΔΡΟ 10 – 15%

=

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
Απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο Κύπξνπ: TIANKO LTD, Οδόρ Λάπνακορ, 1/Ε Λεςκωζία – Κύππορ. Σηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78
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