
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

SM-22 

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 τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή 
τους είναι πέραν 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. | Έκδοση: 29.04.2022 

 

Ειδικό διαλυτικό πιστολιού   
 

Ιδιότητες 
 
Το SM-22 είναι μίγμα αρωματικών υδρογο-
νανθράκων, εστέρων και κετονών. 
 

Πεδία εφαρμογής 

 
To SM-22 χρησιμοποιείται για την αραίωση του 
ακρυλικού τσιμεντοχρώματος διαλύτη ISOMAT 
BETOCOLOR-S. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την 
αραίωση βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με 
πιστόλι airless, καθώς και για τον καθαρισμό των 
εργαλείων μετά τη χρήση με αυτό. Η ειδική του 
σύνθεση βοηθάει το χρώμα να στεγνώσει 
γρήγορα. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώση:           διαφανές                                

Πυκνότητα:           0,82 ± 0,02 kg/l                     
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η κατάλληλη ποσότητα SM-22 προστίθεται 
ανάλογα με τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος. 
Ακολουθεί ανάδευση μέχρι την πλήρη ομογενο-
ποίησή του. 

 

Κατανάλωση 
 
Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος 
της εφαρμογής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 0,75 l και 4 l. 

 

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση  
 
36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε 
χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμο-

κρασίες (<+30C) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 

5C. 

 

Παρατηρήσεις 
 
 Κατά την εφαρμογή του SM-22 σε κλειστούς 

χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για 
τον καλό αερισμό τους. 

 Tο κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη 
χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται. 

 Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που 
αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. 

 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευ-
θείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
Προϊόντος. 
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