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2. Παιηέο επηζηξώζεηο, παιηά ρξώκαηα, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη
ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα πιπζηηθνύ
κεραλήκαηνο όπνπ είλαη δπλαηόλ ή ιεηαληηθνύ
κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Υαιαξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ
ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.
3. Σν μύιηλν παξθέ πξέπεη λα γπαινραξηηζζεί κε ιεπηό γπαιόραξην
θαη λα απνκαθξπλζνύλ νη ζθόλεο. Η εζσηεξηθή πγξαζία ηνπ
μύινπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 12-14%.
4. Σν λέν ζθπξόδεκα – παηεηή ηζηκεληνθνλία ρξεηάδεηαη λα
ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε
πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5% θαη ε εμσηεξηθή
πγξαζία ην 70%.
5. Σα ππόζηξσκα πξέπεη λα ζηεγλώζεη εληειώο πξηλ ηελ εθαξκνγή
θαη λα κελ πξνβιέπεηαη βξνρή γηα 48 ώξεο.
6. Διάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο 100C.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
• Γεκηνπξγεί κηα εληαία δηάθαλε κεκβξάλε πξνζηαζίαο
• Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ ηξηβή - πεξπάηεκα
• Δμαηξεηηθή πξόζθπζε
• Δμαηξεηηθή αληνρή ζηνλ ήιην θαη ζηνλ παγεηό.
• ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί
πνιύ εύθνια λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά.
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Βεξλίθσκα μύιηλσλ επηθαλεηώλ παξθέ εζσηεξηθώλ θαη
εμσηεξηθώλ ρώξσλ
 ηεγαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία παηεηήο ηζηµεληνθνλίαο θαη
ζθπξνδέκαηνο
 ηεγαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία δαπέδσλ από θπζηθή πέηξα
(ή ηερλεηήο θαηόπηλ δνθηκήο θαηαιιειόηεηαο)
 Βεξλίθσκα κεηαιιηθώλ δαπέδσλ θαη επηθαλεηώλ
 Πξνζηαζία θάζε είδνπο νηθνδνκηθήο επηθάλεηαο
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα
λα επηηεπρζεί άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.
1. Η επηθάλεηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη
ρσξίο ειαηηώκαηα, ειεύζεξε από ξύπνπο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξόζθπζε.
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Δθαξκνγή
1. Αλακίμηε θαη αλαθαηέςηε θαιά ηα 2 ζπζηαηηθά δίλνληαο
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ηνηρώκαηα ηνπ θάδνπ.
2. Αθήζηε ην κίγκα γηα 10-15 ιεπηά γηα λα αληηδξάζνπλ ηα 2
ζπζηαηηθά.
3. Δθαξκόζηε ηελ πξώηε ζηξώζε κε πηλέιν, ξνιό ή πηζηόιη.
4. Απνθύγεηε λα εθαξκόζεηε ην βεξλίθη ζε έλα παρύ ζηξώκα –
κεηώλεηαη ε αληνρή θαη ε καθξνδσία ηεο επηθάλεηαο.
5. Η δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη κόιηο ζηεγλώζεη ε πξώηε
ζε δηάζηεκα 6 – 24 σξώλ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο.
6. Η εθαξκνγή ηξίηεο ζηξώζεο βειηηώλεη ζεκαληηθά ηηο αληνρέο θαη
ηε δηάξθεηα δσήο ηεο επηθάλεηαο.
7. Η ηειηθή ζθιήξπλζε γίλεηαη ζε 14 εκέξεο (250C).
πληήξεζε ηεο επηθάλεηαο: πιύλεηε κε καιαθό θαζαξηζηηθό θαη
λεξό θαη μεπιύλεηε θαιά κε θαζαξό λεξό
ΔΚΘΔΖ Δ ΜΟΛΤΒΓΟ
ΠΡΟΟΥΖ: Η επεμεξγαζία παιηώλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ όπσο
ζηεγλό ηξίςηκν ή ρξήζε θιόγαο γηα ηελ απνκάθξπλζε παιηώλ
επηζηξώζεσλ δεκηνπξγεί ζθόλε θαη επηθίλδπλεο αλαζπκηάζεηο.
Δλδέρεηαη λα απειεπζεξσζεί ζθόλε κνιύβδνπ. Ο κόιπβδνο είλαη
ηνμηθόο. Η έθζεζε ζηελ ζθόλε κνιύβδνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζνβαξή αζζέλεηα. Τγξό ηξίςηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ
είλαη δπλαηόλ. Δάλ ε έθζεζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηελ
παξνρή ηνπηθνύ εμαεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο
κνιύβδνπ.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit.
ΑΠΟΓΟΖ
5 - 10 m2/kg αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο
ει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν PREMIUM FLOOR VARNISH είλαη δηαθαλέο βεξλίθη
αθξπιηθήο πνιπνπξεζάλεο 2 ζπζηαηηθώλ πνπ παξέρεη
καθξνρξόληα πξνζηαζία ζε δάπεδα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ
ρώξσλ από μύιν, ηζηκέλην, κέηαιιν θαη πέηξα. Πεξηέρεη θίιηξα
UV γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
Η εηδηθή πνιπνπξεζαληθή ηνπ ζύλζεζε πξνζθέξεη αλζεθηηθό
θηλίξηζκα πνπ εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ θπθινθνξία
πεδώλ, ζηελ πγξαζία, ζηε κεραληθή θαηαπόλεζε, ζηνπο δηαιύηεο
θαη ζηηο αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ο εμαηξεηηθόο
ζπλδπαζκόο ζθιεξόηεηαο θαη ειαζηηθόηεηαο ην θαζηζηνύλ ην
ηδαληθό βεξλίθη παησκάησλ.

Αζηάξσκα
αζξέο επηθάλεηεο κπνξνύλ λα αζηαξσζνύλ κε ην ίδην ην πιηθό
αξαησκέλν 15-20 % κε δηαιπηηθό DIL X - 100 γηα ηζρπξνπνίεζε ηνπ
ππνζηξώκαηνο.
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ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50 - 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 12 κήλεο από
ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη
ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό
παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Γνρεία ζε ζεη (Α+Β πζηαηηθό) 3Lt
Γπαιηζηεξό
ΤΚΔΤΑΗΑ
Μαη 1Lt
Μαη 3Lt
Μαη 10,5Lt
αηηλέ 1Lt
αηηλέ 3Lt
αηηλέ 10,5Lt
Γπαιηζηεξό 1Lt
Γπαιηζηεξό 3Lt
Γπαιηζηεξό 10,5Lt

ΚΩΓΗΚΟ
5667
5658
5659
5686
5679
5680
5668
5684
5685

& 10,5Lt Μαη, αηηλέ,

BARCODE
5204094056676
5204094056584
5204094056591
5204094056867
5204094056799
5204094056805
5204094056683
5204094056843
5204094056850

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
πζηαηηθό Α’

Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε
πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο
Flam. Liq. 2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα
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Repr. 2: H361d - Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην 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 STOT SE 3: H336 - Μπνξεί
λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε 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: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε
ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P331:
MHN πξνθαιέζεηε εκεηό P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/ δηεζλείο
θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν.
4042/2012) EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη
μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
ηαμηλόκεζε: νμηθόο n-βνπηπιεζηέξαο (CAS: 123-86-4); ηνινπόιην
(CAS: 108-88-3)
πζηαηηθό Β’

Acute Tox. 4: H312+H332 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε
πεξίπησζε εηζπλνήο Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα
Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1:
H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT
SE 3: H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο
νδνύ 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:
Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα
μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P333+P313:
Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα:
πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε
γηαηξό
P501:
Γηάζεζε
ηνπ
πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/
εζληθνύο/ δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ,
YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH204: Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελώζεηο.
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, δηηζνθπαληθόο εζηέξαο ηνπ
εμακεζπιελίνπ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Hexamethylene diisocyanate,
oligomers (CAS: 28182-81-2); μπιόιε (κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 133020-7); δηηζνθπαληθόοεζηέξαο ηνπ εμακεζπιελίνπ (CAS: 822-06-0)
ει. 2

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Πνιπνπξεζαληθή
Υξώκα: Γηαθαλέο θαη ζε απνρξώζεηο θαηόπηλ παξαγγειίαο
Δηδηθό βάξνο: 1,35±0,35 Kg/Lt 25νC
Αξαίσζε: 5 - 10% κε DIL X - 100
Δπαλαβαθή: 6 - 24 ώξεο αλάινγα ηεο ζεξκνθξαζία
Αλνηθηόο ρξόλνο: 4 - 8 ώξεο
Σειηθή ζθιήξπλζε: 14 κέξεο
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +35°C
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ)
Οξηαθή ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (θαηεγνξία Α/ε(Γ) “Βεξλίθηα εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο ρξήζεο”): 400gr/lt(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά
κέγηζην 399 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε)
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ει. 3

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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