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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 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρεία 500ml
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν PVC PRIMER είλαη εηδηθήο ρεκηθήο ζύλζεζεο θαζαξηζηηθό γηα
ζσιήλεο PVC. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθό θαζαξηζκό από ιάδηα, ιίπε
θαη ζθόλεο ζε ζσιήλεο PVC. Πξνθαιεί ειαθξά επηθαλεηαθή
δηάβξσζε, αθαηξώληαο ηε γπαιάδα ησλ ζσιήλσλ, επηηξέπνληαο
ζηε θόιια λα εηζρσξήζεη θαιύηεξα ζηνπο πόξνπο
επηηπγράλνληαο θαιύηεξε ζπγθόιιεζε.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Απνιίπαλζε θαη θαζαξηζκόο
 Τςειή δηείζδπζε
 Εμαζθαιίδεη ηζρπξή ζπγθόιιεζε
 Γξήγνξν ζηέγλσκα
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Καζαξηζκόο θαη πξνεηνηκαζία ζσιήλσλ PVC γηα
ζπγθνιιήζεηο πςειώλ απαηηήζεσλ
 Αξαίσζε ηεο θόιιαο PVC ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ
ζπγθνιιεηηθή ηεο δύλακε
 Απνζύλδεζε θνιιεκέλσλ ζσιήλσλ PVC κε εκπνηηζκό ηεο
θνιιεκέλεο επηθάλεηαο
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
 Απιώζηε ην PVC PRIMER κε ην εηδηθό πηλέιν ηεο
ζπζθεπαζίαο ζηα ζεκεία ηνπ ζσιήλα πνπ ζέιεηε λα
θνιιήζεηε.
 Μόιηο θαζαξηζηεί θαη ζηεγλώζεη ε επηθάλεηα κπνξείηε λα
πξνρσξήζεηε ζηε ζπγθόιιεζε ησλ ζσιήλσλ.
πληζηάηαη λα γίλεηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα
θάζε εθαξκνγή.

ΤΚΔΤΑΗΑ
500ml

ΚΩΓΗΚΟ
01880

BARCODE
5204094018803

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam.
Liq. 2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα STOT SE 3: H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ
εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα,
ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο
αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P264: Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην
ρεηξηζκό 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 P305+P351+P338: Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε
ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζην δήκν ζαο
κέζσ ρσξηζηνύ ζύζηεκα ζπιινγήο EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε
κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν

ει. 1

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξό
Υξώκα: Δηάθαλν
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή
Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν
Αξαίσζε: θακία
Δηδηθό βάξνο: 0,805 gr/m3 20νC
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 100C - 300C
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ει. 2

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.

®
EVOCHEM A.E.
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

