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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υπόστρωµα σιλοσσανικού κύκλου µε διαλύτες. Κατασκευάζεται µε βάση τις σιλοσσανικές ρητίνες (η
σιλοσσανική ρητίνη ανήκει στην οικογένεια των ακριλικών σιλικονούχων ρητινών και έχει την ιδιότητα να
αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει), κατάλληλο για τον εµποτισµό των τοίχων, ειδικά µελετηµένο για αστικά
κονιάµατα (σοβάδες), που η τελική τους επεξεργασία πρέπει να διεξάγεται µε µπογιές σιλοσσανικού κύκλου.
∆εν κλείνει τους πόρους του τοίχου και συνάµα κάνει την επιφάνεια αδιάβροχη.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Αστικά κονιάµατα: οι επιφάνειες µε εξανθίσεις αλάτων, µούχλας και/ή υγρασίας, θα πρέπει να καθαρίζονται
καλά. Στοκάρετε ενδεχόµενες τρύπες ή ρωγµές. Αφήστε να στεγνώσουν, τρίψτε µε γυαλόχαρτο κι έπειτα
καθαρίστε από τη σκόνη.
Το «ISOLANTE SILOSSANICO A SOLVENTE» είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τοίχων, π.χ. αστικά
κονιάµατα, µπετόν αρµέ, κ.τ.λ. Το προϊόν µπορεί να εφαρµοστεί και σε επιφάνειες που φέρουν παλιές µπογιές
µε την προϋπόθεση ότι είναι καλά προσφυόµενες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα φρέσκα κονιάµατα πρέπει να στεγνώνουν πάρα πολύ καλά. Μην εφαρµόζετε σε περίπτωση υγρασίας,
χαµηλής θερµοκρασίας ή σε επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του
προϊόντος.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Μονωτικό µε διαλύτες, κατασκευάζεται µε βάση τις επίλεκτες σιλοσσανικές ρητίνες. Χρησιµοποιείται σαν
υπόστρωµα στα αστικά κονιάµατα πριν το φινίρισµα τους µε σιλοσσανικές µπογιές.
1

ISOLANTE SILOSSANICO A SOLVENTE

L – 08

ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 200C & 700C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1
10
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
=

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΝΑΙ / ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
24 ΜΗΝΕΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ/ΝΙΤΡΟ

ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
=
ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑ kg
0,82
ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ

5 ΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
=
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
12 ΩΡΕΣ

6
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ

=
ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

=

=

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
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78
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