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MOORE’S®

Bερνίκι Τεχνοτροπιών Νερού
405 - Εσωτερικής Χρήσης

Βερνίκι τεχνοτροπιών νερού, σχεδιασμένο ειδικά να παράγει μία ευρεία ποικιλία ιδιαιτέρων
αποτελεσμάτων όταν αναμιγνύεται με χρωστικές ουσίες, πλαστικά χρώματα ή βαφές νερού. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πάνω σε επιφάνειες βαμμένες με πλαστικά ή ακλυδικά χρώματα. Είναι άοσμο. Δεν
περιέχει μόλυβδο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αποχρώσεις : Διάφανο. Μπορεί να αναμιχθεί με
συνδυασμούς βαφών ή χρωμάτων με βάση το νερό, ώστε
να επιτευχθούν ειδικά εφέ.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και
φωτοχημικής αντίδρασης διαλύτες.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ

• Φινίρισμα που αντέχει στο πλύσιμο
• Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει την ολοκλήρωση της εργασίας σε μία

ημέρα
• Επιτυγχάνεται μία ποικιλία από διακοσμητικά εφέ
• Για εσωτερική χρήση

ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0    5                         100

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: Επιχρίσματα
διακοσμητικού αποτελέσματος, 200g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 105g/l ΠΟΕ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή στη θερμοκρασία Αντοχή στη τριβή
Μαλακώνει άνω των 65°C. Καλή αντίσταση στη τριβή
Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει
πλήρως η επιφάνεια.

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη
απορρυπαντικά. Ευαίσθητο στους αρωματικούς
υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.

Απόδοση Στερεά κατ΄ όγκο Πάχος Υγρού Φιλμ Πάχος Στεγνού Φιλμ
12-14 m2/Lit 24% 73  Μικρά 18 Μικρά

Στέγνωμα στους 20C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρμογή με
Σε 5 ώρες στεγνώνει

Σε 12 ώρες επαναβάφεται
6mm mandrel Νερό Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Μεγάλες ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να
επιδιορθώνονται με κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα,
συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Χρώμα -  Βάση
Αν η επιφάνεια είναι καινούργια και χωρίς χρώμα, χρησιμοποιήστε την απόχρωση που επιθυμείτε ως χρώμα βάσης τα προϊόντα: 319
Regal Aqua Velvet ή 519 Colorstyle ή 587 Moorstyle της Benjamin Moore.

Εφαρμογή
Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Το χρώμα και η τεχνική επηρεάζει την
τελική μορφή. Πειραματιστείτε σε κάποιο μη εμφανές σημείο ή κάντε δείγμα σε μία επιφάνεια, ώσπου να επιφέρεται το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνοτροπιών της Benjamin Moore. Να μην εφαρμόζεται σε
θερμοκρασίες κάτω από 10º C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες - υγρές επιφάνειες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία  με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή
με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε
κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο
ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-
ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 0,75lt, 2,5lt Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
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