Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOLAC AQUA-PRIMER
Βελατούρα νερού
Ιδιότητες

Απόδοση

Βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και µεγάλη καλυπτικότητα. Είναι άοσµο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη.

Το ISOLAC AQUA-PRIMER καλύπτει 12 m ανά
λίτρο, σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.

Πεδία εφαρµογής
Χρησιµοποιείται σε νέες ή παλαιές ξύλινες επιφάνειες και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωµα για τη
ριπολίνη νερού ISOLAC AQUA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αποχρώσεις:

λευκό

Τύπος:

100% ακρυλικό αστάρι
νερού.

Πυκνότητα:

1,30 kg/l

pH:

8-9 στους +23ºC

Αντοχή σε πρόσφυση:

2,0 Ν/mm

Ιξώδες (Poise):

13-17

Χρόνος
στεγνώµατος:

1 h στην αφή

Χρόνος
επαναβαφής:

6h

2

2

Συσκευασία
∆οχεία 0,75 και 2,5 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ,
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση
προϊόν.
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ISOLAC AQUAPRIMER έχει µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

Καθαρισµός εργαλείων :
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από
τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους. Καθαρίστε
τα εργαλεία, αµέσως µετά από τη χρήση τους, µε
νερό και απορρυπαντικό.

Τρόπος χρήσης
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και
απαλλαγµένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.,
ενώ τυχόν ανωµαλίες θα πρέπει να λειανθούν µε
κατάλληλο γυαλόχαρτο. Το ISOLAC AQUAPRIMER, εφαρµόζεται σε ένα ή δύο χέρια
αραιωµένο έως 5 -10% µε καθαρό νερό για πινέλο
ή ρολό και 20-30% για πιστόλι airless. Αφού
στεγνώσει θα πρέπει να λειανθεί µε γυαλόχαρτο
για να ακολουθήσει η εφαρµογή του τελικού
χρώµατος. Η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή και
το στέγνωµα του ασταριού θα πρέπει να είναι από
ο
o
+10 C έως +35 C
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

