ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακρυλικό υδατοδιαλυτό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, άοσμο, ιδανικό για την
προεργασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Επαναβάφεται με τα κορυφαίας ποιότητας βερνικοχρώματα νερού της σειράς
AQUALAC Μ-800 της ΜΑΧΡΩ, γυαλιστερά ή ματ. Δεν κιτρινίζει και δεν
προκαλεί κιτρίνισμα στο τελικό χρώμα. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση μεγάλη
καλυπτικότητα, λευκότητα και ανθεκτικότητα. Δουλεύεται πολύ εύκολα και
απλώνει θαυμάσια. Χαμηλή οσμή, πολύ εύκολο τρίψιμο. Εφαρμόζεται εύκολα
χωρίς τρεξίματα με ρολό, πιστόλι ή πινέλο. Μεγάλη γεμιστική ικανότητα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ενδείκνυται για την προεργασία ξύλινων επιφανειών οι οποίες στην συνέχεια
θα βαφούν με βερνικόχρωμα AQUALAC M-800, ώστε να επιτευχθεί ένα άριστο
αισθητικό αποτέλεσμα με μεγάλες αντοχές. Παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση
πάνω σε νοβοπάν, MDF, σε επιφάνειες βαμμένες με λαδομπογιά, μεταλλικές
επιφάνειες, γαλβανιζέ, γυαλί, σκληρό PVC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση :
Λευκό ματ
Ιξώδες, 25° C , CF No6:
80-100sec (ΙSO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) :
1,20 ± 0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:
 Στεγνό στο άγγιγμα : 1-2 ώρες
 Επαναβαφή :
6-8 ώρες
Απόδοση : 10±12 m²/lit ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.
Αραίωση : 5-10 % με νερό
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους
ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).
Οι ξύλινες επιφάνειες στοκάρονται και σπατουλάρονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ
της ΜΑΧΡΩ. Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμόζονται ένα ή δύο
χέρια AQUALAC Μ-801. Αφού στεγνώσει τρίβεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο
για τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται το τελικό
χρώμα. Είναι έτοιμη για χρήση αλλά εάν χρειαστεί μπορεί να αραιωθεί έως με
5-10% με καθαρό νερό. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο
του περιέκτη στην αποχέτευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και εάν χρειάζεται με
απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Η AQUALAC M-801 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ
2004/42/ΕΚ, ανήκει στην κατηγορία Α/δ (Εσωτερικών και εξωτερικών
διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο) σύμφωνα με την οποία
τα αποδεκτά όρια ΠΟΕ είναι 130 g/l στο έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το προϊόν
περιέχει κατά μέγιστο 120 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).
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