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ζεξκαλζεί ζηνπο 160⁰C γηα 30 - 60 ιεπηά ώζηε λα επηηεπρζεί ε
πιήξεο ζθιήξπλζε ηνπ ρξώκαηνο.
Ο ρξόλνο ζηεγλώκαηνο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη
πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη από ην πάρνο ηεο ζηξώζεο.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Με white spirit ε δηαιπηηθό γεληθήο ρξήζεο.
ΑΠΟΓΟΖ
4 – 7 m2/Lt ζε ιείεο επηθάλεηεο

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
 Εμαηξεηηθή θαιππηηθόηεηα
 Μεγάιε αληνρή ζην ρξόλν
 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε
 Εμαηξεηηθό άπισκα, επίπεδεο επηθάλεηεο
 Γξήγνξν ζηέγλσκα
 Υξώκα πνπ δηαξθεί
 Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία
 Δελ θαίγεηαη, δελ μεθινπδίδεη θαη δελ ζξπκκαηίδεηαη
 Εύθνιε εθαξκνγή
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Σν MINOS FIRE COAT είλαη ηδαληθό γηα βαθή, ζπληήξεζε,
επηδηόξζσζε θαη πξνζηαζία.
 Είλαη θαηάιιειν γηα εμαηκίζεηο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ,
ςεζηαξηέο, θακηλάδεο, δηαθνζκεηηθά ηδαθηνύ, ζόκπεο θιπ.
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ
Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο θαη
ιίπε. Απνκαθξύλεηε παιηά βεξλίθηα, ρξώκαηα θαη ζθνπξηέο θαη
πεξάζηε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο κε γπαιόραξην.
Δθαξκνγή
1. Πξηλ ηε ρξήζε αλαθαηέςηε θαιά ην ρξώκα.
2. Εθαξκόζηε ην ρξώκα κε ξνιό, πηλέιν ή πηζηόιη ζε κία ιεπηή
ζηξώζε. Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα 1 ώξα.
3. Αλ απαηηείηαη εθαξκόζηε κία δεύηεξε ζηξώζε θαη αθήζηε ηελ
επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη. Καηόπηλ ε επηθάλεηα πξέπεη λα
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ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο.
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην
ειηαθό θσο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο
απζεληηθέο, κε-αλνηγκέλεο θηάιεο, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Κπηία 200ml, 750ml καύξν, αζεκί
ΤΚΔΤΑΗΑ
200ml καύξν
200ml αζεκί
750ml καύξν
750ml αζεκί

ΚΩΓΗΚΟ
9095
9158
9096
9159

BARCODE
5204094090953
5204094091585
5204094090960
5204094091592
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν FIRE COAT είλαη βεξληθόρξσκα πςειήο αληνρήο γηα
επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο αλαπηύζζεηαη πςειή ζεξκνθξαζία έσο
θαη 650⁰C. Είλαη ηδαληθό γηα βαθή, ζπληήξεζε, επηδηόξζσζε θαη
πξνζηαζία. ηεγλώλεη γξήγνξα θαη εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθό
θηλίξηζκα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ δελ θαίγεηαη, δελ μεθινπδίδεη
θαη δελ ζξπκκαηίδεηαη. Είλαη θαηάιιειν γηα εμαηκίζεηο
απηνθηλήησλ
θαη
κνηνζηθιεηώλ,
ςεζηαξηέο,
θακηλάδεο,
δηαθνζκεηηθά ηδαθηνύ, ζόκπεο θιπ.

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξό
Υξώκα: Μαύξν, αζεκί
Οζκή: Αξσκαηηθή
Δηδηθό βάξνο: Μαύξν 1,08 gr/cm3 250C, Αζεκί 1,06 gr/cm3 250C
Ημώδεο: Μαύξν 2000 cps 250C, Αζεκί 2000 cps 250C
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 100C - +300C
Αληνρή ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο:-50C - +6500C
ηέγλσκα ζηελ αθή: 30 - 60 ιεπηά
Σειηθό ζηέγλσκα: 3 ώξεο
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζ(Δ) “Εηδηθά επηρξίζκαηα ελόο ζπζηαηηθνύ”):
500gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 490 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν
πξνο ρξήζε)
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Acute Tox. 4: H312+H332 Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή
ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Flam. Liq. 2: H225 Τγξό θαη αηκνί
πνιύ εύθιεθηα Repr. 2: H361d Ίζσο λα βιάπηεη ην έκβξπν
Skin Irrit. 2: H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE
2: H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα
από παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε P101: Εάλ
δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ
πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103:
Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P303+P361+P353: Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά):
Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην
δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ
αλαπλνή
P370+P378:
ε
πεξίπησζε
ππξθαγηάο:
Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο
ABC γηα ηε
θαηάζβεζε P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/δηεζλείο
θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ Ν.
4042/2012) Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: μπιόιε
(κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 1330-20-7); ηνινπόιην (CAS: 108-883); αηζπινβελδόιην (CAS: 100-41-4)
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Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.
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