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TETRALKYD ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ
λευκό
Το ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ TETRALUX είναι ριπολίνη αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Συνιστάται για ασταρωµένες ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες
επιφάνειες. Συνδυάζει γυαλάδα µε
εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες,
συνθήκες διατηρώντας την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες.
Απλώνει εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει µεγάλη καλυπτικότητα. Σχηµατίζει έναν σκληρό και ταυτόχρονα
ελαστικό υµένα. Πλένεται εύκολα. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές επιφάνειες λόγω µειωµένης οσµής.
∆εν περιέχει µόλυβδο.
Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση
Οσµή
Μεταβολή φυσικής κατάστασης
Σηµείο βρασµού
Σηµείο ανάφλεξης (κλειστό
κλειστό δοχείο)
δοχείο
Θερµοκρασία αυτό-ανάφλεξης
ανάφλεξης
Όρια έκρηξης
Πίεση ατµών (20ºC)
Πυκνότητα (20ºC)
∆ιαλυτότητα στο νερό
Ιξώδες (25ºC)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
Ενώσεις)
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Υγρό
Χαρακτηριστική
140ºC
38ºC
450ºC
Ελάχιστο 1%, µέγιστο 7,5%
7 mbar
3
1,00 – 1,10 gr/cm
Αδιάλυτο
1000 – 1500 cP
Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την
Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 300
00gr/lt (2010). (Κατηγορία Α:
“δ”, Τύπος: ∆, Εσωτερικής/Εξωτερικής
Εσωτερικής
χρήσης για
τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο και µέταλλο)
Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 299gr/lt.

Οδηγίες χρήσεως – συστήµατα βαφής
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές,
καθαρές στεγνές, απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες, όπως λάδια,
σκόνες, σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί µε γυαλόχαρτο. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση.
2
Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι
πιστόλι. ∆ε χρειάζεται αραίωση. Καλύπτει 15
5-16m /lt ανά στρώση στις
κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες
επιφάνειες. Στεγνώνει στην αφή σε 3 ώρες. Επαναβάφεται σε 16 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 ∆ιαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.

Αν α κ α τ εύ σ ετ ε κ αλ ά π ριν τη ν χ ρή σ η
Να µη ν εφ α ρµό ζ ετ αι σε θ ε ρµο κ ρ ασ ίε ς κ άτ ω τω ν 10 ºC κα ι άν ω τω ν 38 º C

Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής
εινής και προστασίας περιβάλλοντος
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 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα •
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Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο • Μην πετάτε το περιεχόµενο του
τ δοχείου σε αποχετεύσεις
• Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση
Περιέχει µεθυλοαιθυλοκετοξίµη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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