ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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TITANIUM ECO
Το TITANIUM ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώµα εξαιρετικής
ποιότητας, εσωτερικής χρήσης. Πιστοποιηµένο από το Ανώτατο
Συµβούλιο Απονοµής Οικολογικού Σήµατος (ΑΣΑΟΣ) της Ελλάδας
σύµφωνα µε τα κριτήρια του Συµβουλίου Απονοµής Οικολογικού
Σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άοσµο και διαθέτει υψηλή
λευκότητα, µεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση. Συνδυάζει
ευκολία εφαρµογής, πολύ καλό άπλωµα και εξαιρετικές αντοχές στο
πλύσιµο. Εφαρµόζεται σε σοβά, µπετόν, τούβλα, ξύλα, γυψοσανίδα
ύστερα από την κατάλληλη προετοιµασία της κάθε επιφάνειας.
Ιδανικό για παιδικά δωµάτια, νοσοκοµεία, σχολεία, παιδικούς
σταθµούς κ.λ.π.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Οικολογικό πλαστικό χρώµα εσωτερικής χρήσης.
Ειδικό βάρος: 1.444 gr/liter.
Ιξώδες: 2450 cP @ 25OC.
Μέθοδος εφαρµογής: Πινέλο, ρολό η πιστόλι airless.
Αραίωση: 5 – 10% µε καθαρό νερό.
Απόδοση: Περίπου 11-12 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Στέγνωµα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωµα διαφοροποιείτε σε κρύες – υγρές καιρικές
συνθήκες.
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε λευκό. Επίσης χρωµατίζεται µέσω του Maxi Color System.
Αποθήκευση: Συνίσταται η αποθήκευση σε θερµοκρασίες από 5OC έως 35OC.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιµή, µέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για
το συγκεκριµένο προϊόν (κατηγορία Α/α "Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών" (Στιλπνότητα <25@60o)", Τύπος Υ): 75
g/l (2007), 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 3,7 g/l (έτοιµο προς χρήση).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισµένα χρώµατα, σκόνες, λάδια, άλατα
και µύκητες. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες βαµµένες µε ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώµατα ασταρώστε
µε αστάρι MAXIDUR ΝΕΡΟΥ και στη συνέχεια εφαρµόστε δύο στρώσεις TITANIUM ECO. Για επιφάνειες από
γυψοσανίδα ή σοβά ασταρώστε µε ακρυλικό αστάρι νερού MAXICOVER και στη συνέχεια εφαρµόστε δύο στρώσεις
TITANIUΜ ECO. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά την εφαρµογή και το στέγνωµα 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. - ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210 7793 777.
● Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους απονεµήθηκε το οικολογικό σήµα σε αυτό το προϊόν
υπάρχουν στην ιστοθέση : www.ecolabel.eu

ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10ΟC
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