ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 15/03/2009

MAXIWALL
Το MAXIWALL είναι ένα µονωτικό ελαστοµερές ακρυλικό χρώµα,
εξωτερικής χρήσης. Εφαρµόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά
επιφάνεια. ∆ηµιουργεί µια αδιάβροχη & αυτοκαθαριζόµενη
ελαστική µεµβράνη η οποία προστατεύει τις επιφάνειες από ακραίες
καιρικές συνθήκες και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει
ευκολία εφαρµογής, τέλειο άπλωµα και µπορεί να καλύψει τα
τριχοειδή σκασίµατα του σοβά. Αποτελεί την ιδανική λύση για την
αποτελεσµατική προστασία των εξωτερικών επιφανειών από την
υγρασία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Μονωτικό ελαστοµερές καθέτων επιφανειών.
Ειδικό βάρος: 1.370 gr/liter.
Ιξώδες: 6192 cP @ 20OC.
Μέθοδος εφαρµογής: Πινέλο, ρολό η πιστόλι airless.
Αραίωση: Το πρώτο χέρι 10 - 15% µε καθαρό νερό, το δεύτερο 5%.
Απόδοση: Περίπου 13-14 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Στέγνωµα: Στεγνώνει σε 3 ώρες. Επαναβάφεται σε 8 ώρες. Το στέγνωµα διαφοροποιείται σε κρύες – υγρές
καιρικές συνθήκες. Μην εφαρµόζεται όταν αναµένεται βροχή.
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό. Επίσης χρωµατίζεται µέσω του συστήµατος MAXI COLOR.
Αποθήκευση: Συνίσταται η αποθήκευση σε θερµοκρασίες από 5OC έως 40 OC.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιµή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α /γ – Τύπος Υ) : 75 g/l
(2007) και 40 g/l (2010). Η µέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος είναι 37 g/l ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η υπό βαφή επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί καλά ώστε να είναι στεγνή, χωρίς σκόνες, λάδια, λίπη, σκουριές,
υπόλοιπα µούχλας, άλατα και κατάλοιπα παλαιότερων ξεφλουδισµένων χρωµάτων. Επίσης προτείνετε να έχει
λειανθεί µε κατάλληλο γυαλόχαρτό και να ακολουθήσει καλός καθαρισµός από σκόνες. Σε καινούργιες επιφάνειες
ή σε επιφάνειες που έχουν βαφεί µε κακής ποιότητας χρώµατα εφαρµόζουµε αστάρι MAXIDUR ∆ΙΑΛΥΤΟΥ και
στη συνέχεια δύο χέρια MAXIWALL. Για επιφάνειες από γυψοσανίδα ή σοβά ασταρώστε µε ακρυλικό αστάρι
νερού MAXICOVER και στη συνέχεια εφαρµόστε δύο στρώσεις MAXIWALL. Αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως
χαµηλή θερµοκρασία – υψηλή υγρασία, κατά την εφαρµογή επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
● Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους.
● Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την εργασία µε ζεστό νερό και σαπούνι.
● Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του δοχείου στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
● ∆ιαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ
● Μακριά από παιδιά. ● Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. ● Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα
πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά. ● Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ
τα αµέσως µε άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συµβουλή. ● Σε περίπτωση κατάποσης
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. ● Να µην χρησιµοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίµων. ●
Χρησιµοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10ΟC

MAXICOLOR Α.Ε.
2Ο χλµ. Ε.Ο Ξάνθης – Καβάλας, Ξάνθη – Ελλάδα Τηλ.: 25410 76 515, 25410 74 794 Fax: 25410 27 905 e-mail: info@maxicolor.gr
Θεσσαλονίκη: 2310 533004, 2310 533024 Fax: 2310 533038 Αθήνα: 210 5572511 Fax: 210 5572512 Καβάλα: 2510 230030

