
Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

 Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση:  2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

MOORE’S®

Κ & B™ Αντιμουχλικό για Κουζίνες & Μπάνια
322 - Εσωτερικής Χρήσης

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό, αντιμουχλικό σατινέ. Ειδικά σχεδιασμένο για κουζίνες και
μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με προβλήματα μούχλας. Ιδανικό για καθαρές και
σκληρές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση. Ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Για
καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με το 323 MOORΕ΄S Κ&Β
Αντιμουχλικό Υπόστρωμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αποχρώσεις :  Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές
αποχρώσεις
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 20-25 υπό γωνία παρατήρησης
60ο .

• Για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με σκληρή
χρήση και άφθονη παρουσία υδρατμών

• Αντιμυκητικό σατινέ ακρυλικό που ελέγχει την ανάπτυξη της μούχλας
• Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
• Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό
Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση Άριστη αντίσταση. Δεν χρησιμοποιείται σε επιφάνεια
Αντοχή στη θερμοκρασία εμβαπτισμένη στο νερό.
Αντέχει έως τους 65Ο C Αντοχή στους διαλύτες
Αντοχή στη τριβή Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους
Καλή αντίσταση στην τριβή αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής
χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

Απόδοση Στερεά κατ΄ όγκο Πάχος Υγρού Φιλμ Πάχος Στεγνού Φιλμ
14 – 15 m2/L αναλόγως της

απορροφητικότητας της επιφάνειας
34% 72 Μικρά 24 Μικρά

Στέγνωμα στους 20C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρμογή με
Σε 2 ώρες στεγνώνει

Σε 8 ώρες επαναβάφεται
6mm mandrel 5% με νερό Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Oι σκληρές ή
πρώην βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά με νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Όλα τα σαθρά σημεία
πρέπει να λειανθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εφαρμόζετε 2 χέρια 322 MOORΕ΄S Κ&Β, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, ξύλα: Εφαρμόζετε 1 χέρι 323 MOORΕ΄S Κ&Β Αντιμουχλικό Υπόστρωμα.
Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές. Ασταρώστε με 1 χέρι 323 MOORΕ΄S Κ&Β Αντιμουχλικό
Υπόστρωμα.

Εφαρμογή: Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε
θερμοκρασίες κάτω από 10Ο C. Tο στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους 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 • Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-
2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη,  βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-
προπυνυλιο και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το
δέρμα ή με τα ρούχα. • 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 • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •
Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες και αλγοκτόνες   ιδιότητες .Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) &
2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη(26530-20-1)και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού
χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να
περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • 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: 1 λίτρο, 3 λίτρα Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
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