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STUDIO FINISHES™
Latex Texture- Sand

Χρώμα Αμμώδους Υφής
Εσωτερικής Χρήσης

386
Διακοσμητικό, υδατοδιαλυτό χρώμα το οποίο περίεχει κόκκους
φυσικής άμμου, με αποτέλεσμα να αφήνει ένα δελεαστικά
διακριτικό ανάγλυφο τελείωμα. Χρησιμοποιείται σε ασταρωμένες
ή πρώην βαμμένες επιφάνειες σπατουλαριστές, μεταλλικές ή
ξύλινες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αποχρώσεις : Λευκό, χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και φωτοχημικής
αντίδρασης διαλύτες.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ

• Εύκολο στην εφαρμογή
• Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών διακοσμητικών εφέ
• «Κρύβει» ατέλειες επιφανειών όπως μικρές ρωγμές
• Εσωτερικής Χρήσης

ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού
αποτελέσματος), και περιέχει κατά μέγιστο 199g/L ΠΟΕ. Οριακή Τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 200g/L (2010)

Απόδοση Στερεά κατ΄ όγκο Πάχος Υγρού Φιλμ Πάχος Στεγνού Φιλμ
8-9 m2/Lit 40% 100 Μικρά 44 Μικρά

Στέγνωμα στους 20C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρμογή με
Στην αφή σε 1 ώρα

Σε 4 ώρες επαναβάφεται
6mm mandrel Δεν αραιώνεται Πινέλο, ρολό ή ειδικό προς τούτο

πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Μεγάλες ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να
επιδιορθώνονται με κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα,
συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε ένα ή  δύο χέρια με  πινέλο ή  χωρίς αραίωση. Αν απαιτηθεί προσθέστε λίγο καθαρό νερό.
Βρέξτε το ρολό ή το πινέλο και στραγγίζετε καλά. Εφαρμόστε το υλικό σε τμήματα του 1m2, διατηρώντας υγρά τα άκρα ώστε να μην
δημιουργούνται «καβαλικεύματα». Διατάξτε τους κόκκους της άμμου όπως εσείς θέλετε με πινέλο σκληρής τρίχας ή ρολό stripple ή
σφουγγάρι ή παρόμοια εργαλεία. Το υλικό εφαρμόζεται και με ειδικό προς τούτο πιστόλι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του.
Το 386 Latex Texture- Sand δεν αναμιγνύεται με προϊόντα αλκυδικής βάσης. Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία αέρος ή επιφάνειας
είναι κάτω από 10º C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός
εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή.• Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού
του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1lt, 2,5lt Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
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