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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίζηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε
ηνπο κε αζεηόλ ή δηαιπηηθό λίηξνπ. Ο πνιπκεξηζκέλνο ζηόθνο κπνξεί
λα απνκαθξπλζεί κόλν κε κεραληθά κέζα.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ο PLASTIC METAL είλαη πςειήο πνηόηεηαο πνιπεζηεξηθόο
ζηδεξόζηνθνο δύν ζπζηαηηθώλ θαηάιιεινο γηα θιείζηκν κεγάισλ
θνηινηήησλ κε κία επίζηξσζε. Έρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε, ηέιεην
άπισκα θαη πνιύ εύθνιν ηξίςηκν. ηεγλώλεη γξήγνξα θαη ζε
βάζνο ρσξίο λα θάλεη ξσγκέο, αθόκα θαη αλ εθαξκνζηεί ζε
κεγάια πάρε. Έρεη αληνρή ζην λεξό, ζηε βελδίλε, ζηα αιθαιηθά
δηαιύκαηα θαη ζηα νμέα.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε
 Σέιεην άπισκα
 Δύθνιν ηξίςηκν
 Γελ ζπξξηθλώλεηαη
 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε
 Δμαηξεηηθή αληνρή ζην λεξό
 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηνπο δηαιύηεο, αιθάιηα θαη νμέα
 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία
 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Δπηζθεπέο ζε κέηαιια, μύια, πιαζηηθά, πέηξεο, κάξκαξα, θιπ.
 Δπηζθεπέο ζε απηνθίλεηα, ζθάθε, βαγόληα, ζπίηηα,
κηθξναληηθείκελα θιπ.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
 Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ιάδηα,
ζθόλε θαη ζθνπξηέο.
 Αλαθαηέςηε θαιά ην ζηόθν κε 2-3% ζθιεξπληή
 Σν κίγκα είλαη έηνηκν πξνο εθαξκνγή. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ
κίγκαηνο είλαη 3-6 ιεπηά. Ο ρξόλνο ζηεγλώκαηνο είλαη 5-10
ιεπηά
 Οη ζπαηνπιαξηζκέλεο επηθάλεηεο κπνξνύλ λα ηξηθηνύλ κεηά
από 20-30 ιεπηά κε γπαιόραξην Νν 80-120
 Απνκαθξύλεηε πξνζεθηηθά ππνιείκκαηα ζηόθνπ κε ζπάηνπια
πξηλ πνιπκεξηζηεί ην κίγκα.
πληζηάηαη λα γίλεηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα
θάζε εθαξκνγή.

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Πνιπεζηέξαο
Μνξθή: Παρύξξεπζηνο ζηόθνο
Υξώκα: Τπόιεπθν
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή πνιπεζηέξα
Μέζνδνο εθαξκνγήο: ζπάηνπια
Αξαίσζε: θακία
Δηδηθό βάξνο: 1800-2200 kg/m3 25νC
Ημώδεο: 250000-300000 mpa.s 25 νC
Αλάκημε: 2-3% θ.β. κε ζθιεξπληή
Υξόλνο εξγαζηκόηεηαο: 3-6 ιεπηά πεξίπνπ ζε ζεξκνθξαζία
180C – 250C
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: 20-30 ιεπηά πεξίπνπ ζε ζεξκνθξαζία
180C – 250C
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 100C - 300C
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξντόλ (θαηεγνξία Β/β “Πιήξσζε πόξσλ / ζηεγαλνπνίεζε”): 250 gr/lt
(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 245 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο
ρξήζε)
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία 50C
- 350C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. Να πξνθπιάζζεηαη από άκεζε
έθζεζε ζην ειηαθό θσο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλν ζε θιεηζηή
ζπζθεπαζία.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Γνρεία 250gr, 400gr, 800gr
ΤΚΔΤΑΗΑ
Γνρείν 250gr
Γνρείν 400gr
Γνρείν 800gr

ΚΩΓΗΚΟ
07100
07105
07139

BARCODE
5204094071006
5204094071051
5204094071099
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 Με ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξε πνζόηεηα ζθιεξπληή από
3% θπξίσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο επεηδή επηηαρύλεη ην
ζηέγλσκα.
 Κιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη ηνλ θαηαιύηε κεηά ηε ρξήζε.
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Acute Tox. 4: H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Eye
Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. Liq.
3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Repr. 2: H361 - Ύπνπην γηα
πξόθιεζε βιάβεο ζηε γνληκόηεηα ή ζην έκβξπν Skin Irrit. 2:
H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 1: H372 Πξνθαιεί βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή
επαλεηιεκκέλε έθζεζε P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα
έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102:
Μαθξηά από παηδηά P103: Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε
ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά
ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν
P303+P361+P353: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ
(ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα
ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο. P304+P340:
Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ
θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ
δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ
ΔΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο,
εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο /
πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία
2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) Οπζίεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: ζηπξόιην (CAS: 100-42-5); νμηθό
2-κεζνμπ-1-κεζπιαηζύιην (CAS: 108-65-6)
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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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