
                                  

  

 

 

 

 

 

Καινοτόμος σχεδίασης, διάφανο, ακρυλικό σιλικονούχο βερνίκι 

διαλύτου για προστασία και διακόσμηση πέτρας και άλλων 

υλικών. Διακρίνεται για την διεισδυτικότητά του, την ισχυρή 

πρόσφυση, την υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την 

μεγάλη διάρκεια προστασίας. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και 

στεγνώνει γρήγορα, παρέχοντας αδιαβροχοποίηση, 

αναδεικνύοντας παράλληλα το φυσικό χρώμα. Ιδανικό για 

εφαρμογή σε φυσικές πέτρες, μπετόν, τούβλα, κεραμίδια, 

πορόλιθους, πλακόστρωτες αυλές, δάπεδα εργοστασίων και 

αποθηκών κατάλληλα προετοιμασμένων. Δεν εφαρμόζεται πάνω 

σε άσφαλτο. Όπως όλα τα βερνίκια να μην χρησιμοποιείται σε 

πρώην βαμμένες ή μη πορώδεις επιφάνειες. 

 

 

 

Αντοχή σε καιρικές 
συνθήκες 

Καλή αντίσταση στις καιρικές 
συνθήκες 

Αντοχή στη 

θερμοκρασία 

Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω 

των 60Ο C 

Αντοχή στο νερό Καλή αντίσταση στη βροχή και  
την υγρασία 

Αντοχή στη τριβή                 Καλή αντίσταση στη τριβή όταν 
επικαλυφθεί 

Αντοχή στους 

διαλύτες 

Ευαίσθητο στο οινόπνευμα, τους 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες και 
άλλα δυνατά διαλυτικά 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της 

ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η τύπος Δ: (συνδετικά 

αστάρια) 750 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 

749 g/L ΠΟΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Προϊόν διαλύτου καινοτόμος τεχνολογίας  

• Σκληρό ακρυλικό σιλικονούχο διεισδυτικό βερνίκι 

• Αδιαβροχοποιεί και παρέχει προστασία & ομορφιά σε φυσικές 

πέτρες και τσιμέντο  

• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες  

• Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή την ίδια 

 

Απόδοση 
7-8 m²/L  

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον 

τρόπο εφαρμογής 

 

Στερεά κατ΄ όγκο  
19%+/- 1% 

 

Πάχος Υγρού Φιλμ 
Ελάχιστο 

  

Πάχος Στεγνού Φιλμ 
Ελάχιστο 

 

Στέγνωμα στους 20°C 

Σε 1 ώρα στεγνώνει 

Σε 3 ώρες επαναβάφεται 

 

Σύστημα Ρητινών    

Ακρυλική Ρητίνη Διαλύτου 

 

Αραίωση  

Δεν αραιώνεται 

 

Εφαρμογή με 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

 

 

 

 

 

 

 

  
Αποχρώσεις:  
Διαφανές. Δεν χρωματίζεται με χρωστικές.  

 
  
Τοξικότητα:  
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 

 
Διαβάθμιση γυαλάδας:  Χαμηλή  
 

 

 
 

31-58 PARAMOUNT 

Ακρυλικό Σιλικονουχο Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου  

Εσωτερικής / Εξωτερικής Χρήσης 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 



                                  

 

   

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 
Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5 

 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές χωρίς βρωμιά, ίχνος σκόνης, κερί, λίπος, άλατα. Λείες επιφάνειες ή μη πορώδες μπετόν πρέπει να 

χαράσσονται πριν την εφαρμογή. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν 

μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της 

αναπνοής. Η εφαρμογή ενός χεριού 31-58 PARAMOUNT Ακρυλικό Σιλικονουχο Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου σε πορώδη επιφάνεια σας δίνει μια 

χαμηλή γυαλάδα. Το δεύτερο χέρι συνιστάται μόνο όταν το πρώτο δεν παρουσιάζει γυαλάδα. Αφήστε 3 ώρες μεταξύ των επιστρώσεων. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό, ή πιστόλι. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ο C. 

Μην εφαρμόζετε πάνω σε άσφαλτο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές επιφάνειες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits. 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ.  

Περιέχει: Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη & Μεθυλαιθυλκετόνη. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 

ερεθισμό. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, 

γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, 

χημική σκόνη για να κατασβήσετε. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, σταγονίδια, ατμούς, εκνεφώματα. • Να χρησιμοποιείται 

μόνο σε ανοικτό ́ή καλά́ αεριζόμενο χώρο. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Μακριά από 

παιδιά. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε  κατάλληλο χώρο 

απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να διατηρείται 

δροσερό. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

     

 

 
Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη: 0.75lt, 2.25lt                      Σημείο Ανάφλεξης: 44ο C (Abel)               Αποθήκευση:   ΧΡΩΜΑΤΑ, εύφλεκτο υγρό   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


