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A C R Y L  S I L I C O N 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ειαζηνκεξέο αθξπιηθό κε ζηθνλνύρεο ξεηίλεο ζηεγαλωηηθό 

ρξώκα. ρεκαηίδεη αδηάβξνρε ειαζηηθή κεκβξάλε πνπ δελ 

επεξεάδεηαη από αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ρεκηθνύο 

ξύπνπο. Δεκηνπξγεί επηθάλεηα εμωηεξηθά απηνθαζαξηδόκελε θαη 

εζωηεξηθά επηηξέπεη ηελ δηαπεξαηόηεηα ηωλ πδξαηκώλ. 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ 

Πςκνόηηηα : 1,36-1,37(ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδερ : 8.000 - 10.000 mPas(ASTMD2196-86 25
ν
C) 

pH : 8.5-9.2 (ASTM E70) 

Ανηοσή ζηην ςγπή ηπιβή : 10.000 θύθινπο (DIN 53778) 

Απαίωζη : 5-10% κε λεξό 

Απόδοζη : 12m
2
/ltαλά ζηξώζε 

ηέγνωμα : ηελ αθή ζε 1 ώξα θαη επαλαβάθεηαη ζε 2-3ώξεο 

Αποσπώζειρ : ε απεξηόξηζηεο απνρξώζεηο κε ην ζύζηεκα ρξωκαηηζκνύ TETRALUX 

ςζκεςαζία : 750ml, 3lt, 10lt 

ΠΟΔ (Πηηηικέρ Οπγανικέρ 

Δνώζειρ) 

: Η κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΕ ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία 

2004/42/ΕΚ είλαη 40gr/lt (2010). (Καηεγνξία Α: “γ”, Σύπνο:Τ, Γηα 

εμωηεξηθνύο ηνίρνπο νξπθηνύ ππνζηξώκαηνο). Σν πξνϊόλ πεξηέρεη θαηά 

κέγηζην 39gr/lt. 

Δπγαλεία βαθήρ : Πηλέιν, ξνιό θαη πηζηόιη 

Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν  πιηθό από ηα εξγαιεία  κέζα 

ζην δνρείν θαη θαζαξίζηε ηα ακέζωο κε δεζηό λεξό θαη ζαπνπλάδα.  

ςνθήκερ εθαπμογήρ : Να κελ εθαξκόδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάηω ηωλ 10
ν
C θαη άλω ηωλ 

35
ν
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Αποθήκεςζη : Σα δνρεία λα παξακέλνπλ θιεηζηά ζε ζεξκνθξαζία από 5
 ν
C έωο 40

 ν
C 

ζε ζθηεξό κέξνο. Κιείζηε ην δνρείν κεηά από θάζε ρξήζε. 

  

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Ανακινήζηε καλά ππιν ηην σπήζη 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα θαη νπζίεο.  

Άβαθερ 

επιθάνειερ 

1
ο
σέπι: Αζηάξωκα κε αζηάξη δηαιύηνπή λεξνύ ACRYLEX-S 

2
ο
 σέπι:Μία ζηξώζε ACRYLSILICON. Αξαίωζε 5-10% κε λεξό 

3
ο
 σέπι:Μία ζηξώζε ACRYLSILICON. Αξαίωζε κέρξη 10% κε λεξό 

Βαμμένερ 

επιθάνειερ 

Ξύζηκν, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξωκα κε αζηάξη ACRYLEX-S ζηα ζαζξά ζεκεία θαη 

επαλαβαθή κε 2 ζηξώζεηο ACRYLSILICONαξαηωκέλν 5-10% κε λεξό 
 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Μαθξηά από ηα παηδηά ● Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξνϊόληνο ● 

Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνύρα. ● Καιέζηε ην ΚΕΝΣΡΟ 

ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ή έλα γηαηξό αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία ● Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηέθηε 

ζύκθωλα κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, εζληθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο 

Πεξηέρεη: Μίγκα 5-ριωξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-όλε[ECno247-500-7]θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-

όλε[ECno220-239-6](3:1).Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

Σει. Κέληξνπ Δειεηεξηάζεωλ: 210 7793777 
 


