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TETRAXYL (Διαλύτου )
Το ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της TETRALUX είναι προϊόν εμποτισμού υψηλής ποιότητας. Έχει
υδροαπωθητικές ιδιότητες, αντέχει στις υπεριώδεις ακτίνες, διεισδύει σε βάθος και παρέχει τη μέγιστη δυνατή
προστασία. Περιέχει δραστικά μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα συστατικά επιφανείας. Διατηρεί την ελαστικότητά
του ακολουθώντας τη διαστολή ή συστολή του ξύλου χωρίς να σπάει. Χρησιμοποιείται σε εσωτερικές και
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, φράχτες, στέγαστρα, πέργκολες, σκεπές.
Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις από το δειγματολόγιο WOODSTAINS της TETRALUX.
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση
Οσμή
Μεταβολή φυσικής κατάστασης
Σημείο βρασμού
Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης
Όρια έκρηξης
Πίεση ατμών (20ºC)
Πυκνότητα (20ºC)
Διαλυτότητα στο νερό
Ιξώδες (25ºC)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
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Υγρό
Χαρακτηριστική
140ºC
38ºC
450ºC
Ελάχιστο 1%, μέγιστο 7,5%
7 mbar
3
0,85 – 0,86 gr/cm
Αδιάλυτο
15 cP
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την
Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 700gr/lt (2010). (Κατηγορία Α:
“στ”, Τύπος:Δ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα
χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου)
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 699gr/lt.

Οδηγίες χρήσεως – συστήματα βαφής
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια,
σκόνες, ρετσίνι. Ο καθαρισμός του ξύλου γίνεται με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX. Ανακατεύετε καλά πριν
τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση (χωρίς αραίωση). Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνεται σε
ποσοστό 5% με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX για εφαρμογή με πιστόλι. Εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις
2
στρώσεις ανάλογα με το είδος του ξύλου και την απορροφητικότητά του. Καλύπτει περίπου 12m /lt ανά στρώση
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Στεγνώνει στην αφή σε 1-2 ώρες. Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι
χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο προϊόν
από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.
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Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος
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Εύφλεκτο  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον  Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος 
Μακριά από παιδιά  Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα  Αποφεύγετε την επαφή με το
δέρμα  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου  Σε
περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα  Να
χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο  Μην πετάτε το περιεχόμενο του δοχείου σε αποχετεύσεις 
Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση
Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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