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Α΄ ΥΛΗ 
 

 
 
 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Δηαθαλέο αζηάξη λεξνύ θαηάιιειν γηα εζσηεξηθέο λέεο επηθάλεηεο από ζνβά, κπεηόλ, 

γπςνζαλίδεο ηζηκεληνθνλία θ.ι.π, θαζώο θαη ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο. 

 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ειδικό βάρος :  1,00 – 1,05 kg/lt. 

 

Απόδοση :  18–20 m2 /lt αλά ζηξώζε αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα 

ηεο επηθάλεηαο.       

 

Αραίωση :  1 κέξνο αζηάξη + 3 κέξε λεξό. 

 

Κατηγορία VOC  :  «πλδεηηθά αζηάξηα». Σύπνο Τ. Οξηαθή ηηκή VOC = 30gr/lt. 

Μέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα πξντόληνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε = 

5gr/lt. Πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο θαη κεηά ην έηνο 

2011. VOC ή ΠΟΕ: νξγαληθέο πηεηηθέο ελώζεηο κε ζεκείν 

βξαζκνύ < 2500C. 

 

Στέγνωμα  :  ηεγλό ζηελ αθή ζε 1 – 1 ½  ώξεο. 

 

Επαναβαυή :  4 – 6 ώξεο. Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο 

θαη πγξέο ζπλζήθεο θαη όζν ε  απνξξνθεηηθόηεηα ηεο 

επηθάλεηαο ειαηηώλεηαη. 

 

 

ΥΥΔΔΑΑΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΛΛΥΥΤΤΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΑΑΡΡΙΙ    ΤΤΟΟΙΙΦΦΩΩΝΝ  
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ΤΚΔΤΑΙΑ: 750 ml, 3lt & 16lt. 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΒΑΦΗ: Εθαξκόδεηαη κε πηλέιν ή ξνιό. 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ζσζηή πξόζθπζε ηνπ πξντόληνο πξέπεη ε ππό βαθή επηθάλεηα λα 

θαζαξηζηεί από ζθόλεο, ιίπε, ιάδηα, μεθινπδηζκέλα παιαηά ρξώκαηα, ζαζξά θνκκάηηα, 

ππόινηπα κνύριαο θ.ι.π. 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Αλαθαηεύνπκε θαιά θαη εθαξκόδνπκε κία ζηξώζε Α’ YΛΗ. Μεηά κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

νπνηνδήπνηε πιαζηηθό ή αθξπιηθό ρξώκα ηεο VECHRO.  

 

ΤΝΘΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Θεξκνθξαζία  ηνπ ρώξνπ 8–30P

ν
PC θαη ζρεηηθή  πγξαζία ρακειόηεξε από 80%.  Αληίμνεο 

ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή κπνξνύλ λα αιινηώζνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηεο ηνπ 

πξντόληνο. Καηλνύξηνη ζνβάδεο ή ηζηκέληα, δελ πξέπεη λα αζηαξώλνληαη θαη λα βάθνληαη 

θξέζθα, αιιά κεηά πάξνδν 3-4 εβδνκάδσλ. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δηαηεξείηε ηα εξγαιεία “πγξά” κέζα ζην δνρείν ή ζηε 

ζθάθε κε ην ρξώκα. ηξαγγίμεηε θαιά ην ρξώκα από ηα εξγαιεία πίζσ ζην θνπηί θαη 

θαζαξίζηε ηα ακέζσο κε λεξό θαη ζαπνπλάδα.  

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

Μεηά ηελ εθαξκνγή θιείζηε  θαιά ην δνρείν ώζηε λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Απνζεθεύζηε ζε πεξηβάιινλ δξνζεξό. Πξνζηαηεύζηε ην πιηθό από ηελ 

παγσληά θαη ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην. 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΥΡΗΗ 

 Μαθξηά από παηδηά. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Σν πξντόλ Α’ YΛΗ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα επηζήκαλζε επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα Ννκνζεζία. 


