Πξνζηαζία Δπηθαλεηώλ

WATERBLOCK M33
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ







Έθδνζε: 06.06.2015

Αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία αγπάιηζησλ ιεπθώλ καξκάξσλ
θαη έγρξσκσλ αθνύ πξνεγεζεί δνθηκή θαηαιιειόηεηαο
Αδηαβξνρνπνίεζε θηηξίσλ θαη επηθαλεηώλ από εκθαλέο κπεηόλ
Αδηαβξνρνπνίεζε ιεπθνύ θαη έγρξσκνπ ζνβά
Αζηάξσκα επηθαλεηώλ πξηλ από βαθή κε ζηιηθνλνύρα ρξώκαηα
Δίλαη θαηάιιειν γηα νξηδόληηεο θαη θάζεηεο επηθάλεηεο εζσηεξηθώλ
θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ πεξαζηεί κε
WATER BLOCK M33 θαζαξίδνληαη πνιύ εύθνια κε λεξό ρσξίο
λα αθήλνπλ ζηίγκαηα θαη ιεθέδεο.

ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Δμαηξεηηθή αδηαβξνρνπνίεζε
 Μαθξόρξνλε πξνζηαζία
 Δμαηξεηηθή δηείζδπζε
 Τδξαηκνπεξαηό – επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ησλ επηθαλεηώλ
 Γελ επεξεάδεη ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο πνπ
εθαξκόδεηαη
 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο
 Δύθνιε εθαξκνγή – έηνηκν γηα ρξήζε
 Άκεζε απνηειεζκαηηθόηεηα
 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Αδηαβξνρνπνίεζε θαη καθξνρξόληα πξνζηαζία από ιέθηαζκα
ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο πέηξεο (πιάθεο Πειίνπ, Καξύζηνπ
θιπ). Δίλαη θαηάιιειν γηα θάζεηεο επηθάλεηεο ζε όςεηο θηηξίσλ
θαη νξηδόληηεο όπσο βεξάληεο, πιαθόζηξσηα, πεηξόρηηζηνη
δηάδξνκνη θήπσλ θιπ.
 Αδηαβξνρνπνίεζε θαη καθξνρξόληα πξνζηαζία από ιέθηαζκα
ζε αξκνύο πιαθηδίσλ θαη ζε κε παισκέλα θεξακηθά πιαθίδηα
ηύπνπ cotto - ηεξαθόηα
 Αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία δηαθνζκεηηθώλ ηνύβισλ
 Αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία θεξακηδηώλ ζηέγεο από ηελ
εηζρώξεζε πγξαζίαο θαη ην ζπάζηκν από ηνλ παγεηό
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Δθαξκνγή
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην πξντόλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθαξκνγήο.
2. Σν WATER BLOCK M33 εθαξκόδεηαη κε πηλέιν, ξνιό, ή κε
ςεθαζηηθό θήπνπ (γηα θάζεηεο θπξίσο επηθάλεηεο), πξνζέρνληαο
ν ςεθαζκόο λα γίλεηαη νκνηόκνξθα.
3. Αλ ε επηθάλεηα εθαξκνγήο είλαη πνιύ απνξξνθεηηθή ζπληζηάηαη ε
εθαξκνγή δεύηεξεο ζηξώζεο πξηλ ζηεγλώζεη εληειώο ε πξώηε.
4. Πξηλ ην ςεθαζκό πξέπεη λα θαιπθζνύλ παξάζπξα, πόξηεο, θπηά
θιπ.
5. Σν WATER BLOCK M33 κεηά ην ζηέγλσκα είλαη αθίλδπλν γηα ηελ
πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Σπρόλ ππνιείκκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή θαζαξίδνληαη κε ζθνπγγάξη ή
παλί. Σα εξγαιεία εθαξκνγήο θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ
εθαξκνγή κε white spirit
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν WATER BLOCK M33 είλαη δηαθαλέο ζηιηθνλνύρν
αδηαβξνρνπνηεηηθό δηαιύηνπ θαηάιιειν γηα καθξνρξόληα
πξνζηαζία επηθαλεηώλ ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπο
εκθάληζε. Δίλαη θαηάιιειν γηα θπζηθέο θαη ηερλεηέο πέηξεο,
αξκνύο πιαθηδίσλ, κε παισκέλα θεξακηθά πιαθίδηα ηύπνπ cotto,
δηαθνζκεηηθά ηνύβια, θεξακίδηα ζηέγεο, κάξκαξα θαη
απνξξνθεηηθέο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο. Έρεη εμαηξεηηθή
δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα, δελ ζρεκαηίδεη επηθαλεηαθό θηικ θαη δελ
θιείλεη ηνπο πόξνπο. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ηηο
θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ηεο θύζεο θαη ην ιέθηαζκα. Γεκηνπξγεί
έλα θξάγκα πξνζηαζίαο κε εμαηξεηηθή αληνρή ζην λεξό, ζηνπο
ξύπνπο, ζηελ εηζρώξεζε πγξαζίαο, ζηε ζθόλε, ζηα άιαηα, ζηελ
όμηλε βξνρή, ζηα αιθάιηα, ζηε γήξαλζε, ζηνλ παγεηό θαη ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

1. Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο
απαιιαγκέλεο από ιάδηα, ζαζξά, ζθόλεο, ζθνπξηά θαη ξύπνπο.
2. Καηλνύξγηεο επηθάλεηεο πξέπεη πξώηα λα θαζαξηζηνύλ θαιά κε
βξεγκέλν ζθνπγγάξη.
3. Παιηέο θαη ιεθηαζκέλεο πέηξηλεο επηθάλεηεο πξέπεη πξώηα λα
θαζαξηζηνύλ κε θαζαξηζηηθό OXY CLEAN CL 17. Μεγάιεο
επηθάλεηεο κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε πηεζηηθό λεξνύ θαη νη
επίκνλνη ιεθέδεο κε OXY CLEAN CL 17.
4. Δπηθάλεηεο καξκάξνπ πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ κε ηα θαζαξηζηηθό
OXY CLEAN CL 22.
5. Αξκνί πιαθηδίσλ
Καινούργιοι αρμοί: Αδηαβξνρνπνηνύληαη αθνύ πεξάζεη ρξνληθό
δηάζηεκα 7 – 10 εκεξώλ από ηελ αξκνιόγεζε. Καζαξίδνληαη
θαιά κε βξεγκέλν ζθνπγγάξη θαη ηνπο αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ
εληειώο.
Παλιοί αρμοί: Πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ κε θαζαξηζηηθό OXY
CLEAN CL 17 γηα λα απνκαθξπλζνύλ όιεο νη παιηέο βξσκηέο.
Ξεπιέλνληαη κε θαζαξό λεξό θαη ηνπο αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ
εληειώο.
Σα ηξηρνεηδή αλνίγκαηα ησλ αξκώλ αδηαβξνρνπνηνύληαη. Σα
κεγάια αλνίγκαηα αξκώλ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα γεκηζηνύλ κε
αθξπιηθό αξκόζηνθν CERAFIX AND GROUT.
6. Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα έρνπλ ζηεγλώζεη
εληειώο.
7. Βακκέλεο επηθάλεηεο θαη πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνύλ από
δηαιύηεο όπσο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκώλ, αζθαιηηθά,
πνιπζηεξίλε θιπ. πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή.

Πξνζηαζία Δπηθαλεηώλ

WATERBLOCK M33
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο θαη ηύπσλ πιηθώλ θαη ησλ
ζπλζεθώλ εθαξκνγήο, ζπληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ζε έλα
κηθξό ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πξηλ ηελ εθαξκνγή.
ΑΠΟΓΟΖ
5 - 10m2/Lt αλάινγα από ηελ απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηελ πθή ηεο
επηθάλεηαο.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Λεπηόξξεπζην πγξό
Υξώκα: Γηαθαλέο
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή αιεηθαηηθνύ δηαιύηε
Δηδηθό βάξνο: 0,830 - 0,860 gr/ml 25νC
Ημώδεο: 20-30 sec FORD CUP 4 25 νC
εκείν αλάθιεμεο: >37-40 °C
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό: Αδηάιπην
Δπθιεθηηθόηεο: Δύθιεθην
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +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) “πλδεηηθά αζηάξηαζρεδηαζκέλα γηα λα ζηαζεξνπνηνύλ ζαζξά ππνζηξώκαηα ή λα
πξνζδώζνπλ πδξόθνβεο ηδηόηεηεο”): 750gr/lt(2010). Σν πξντόλ
πεξηέρεη θαηά κέγηζην 740 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε)
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό ρώξν από +5°C
έσο +30°C. Nα πξνθπιάζζεηαη από ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε
έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο
θαη γπκλή θιόγα.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα
απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό
παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Γνρεία 750 ml, 3Lt, 16Lt
ΚΩΓΗΚΟ
5036
5037
5058

BARCODE
5204094050360
5204094050377
5204094050582

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Acute Tox. 4: H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Aquatic
Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο
νδνύο Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα 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 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). Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε:
απόζηαγκα (πεηξειαίνπ), ειαθξά θαηεξγαζκέλα κε πδξνγόλν
Κεξνμίλε - κε πξνδηαγεγξακκέλε (CAS: 64742-47-8); 1,2,4ηξηκεζπινβελδόιην (CAS: 95-63-6); αηζπινβελδόιην (CAS: 100-41-4)

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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ΤΚΔΤΑΗΑ
750ml
3Lt
16Lt
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