UVITEN

Υδατοδιαλυτό Χρώμα και Συντηρητικό Ξυλείας
Περιγραφή

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Άοσμο, υδατοδιαλυτό χρώμα και συντηρητικό για εμποτισμό ξύλινων επιφανειών, για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για χρήση σε μαλακή ξυλεία, όπως πορτοπαράθυρα, πέργολες,
έπιπλα κήπου κτλ. Η ελαστικότητα του και η ιδιότητα του να διεισδύει βαθιά στο ξύλο έχουν σαν
αποτέλεσμα να αποφεύγεται το ξεφύλλισμα και η διάβρωση του. Προσφέρει εξαιρετική προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV), και είναι υδατοαπωθητικό. Τα συντηρητικά-Βιοκτόνα
πρόσθετα που περιέχει, προστατεύουν την ξυλεία από την ανάπτυξη μυκήτων, μούχλας κλπ.
Τύπος Φορέα

:

Ακρυλικό

Ειδικό βάρος

:

1.02±0.03

Ποσοστό στερεών κατά όγκο

:

34±1%

Ποσοστό στερεών κατά βάρος

:

32±1%

Ιξώδες

:

90±5KU´s

Στιλπνότητα

:

50±5 στις 85º Σατινέ (ΕΝ13300).

Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)

:

10-12m2/L για κάθε στρώση

Αραίωμα για πρώτη στρώση

:

Μέχρι 25%, κατ’ όγκο

Αραίωμα για επόμενες στρώσεις

:

Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25ºC
και σχετική υγρασία 50%

:

Σημείο ανάφλεξης

:

Μέχρι 10%, κατ’ όγκο
Επιδέχεται άγγιγμα: 1 ώρα
Επαναβαφή: 4 ώρες ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες
Μη αναφλέξιμο

Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό
το προϊόν (Κατ.Α/ε): 130γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 45γρ/λ ΠΟΕ
Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Καινούργια ξυλεία: Για να αποφευχθεί πρόωρη αστοχία του υλικού, η υγρασία της ξύλινης
επιφάνειας πρέπει να είναι κατά προτίμηση χαμηλότερη από 15%. Η ξυλεία πρέπει να είναι
απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες, πριν την εφαρμογή.
Παλαιά απροστάτευτη ξυλεία: Αν το ξύλο μείνει απροστάτευτο και εκτεθειμένο στον ήλιο και την
βροχή, παίρνει, με τα χρόνια, ένα γκριζωπό χρώμα. Σε τέτοια περίπτωση, το ξύλο αφού ξυστεί και
γυαλοχαρτιστεί, εφαρμόζεται UVITEN σκούρας απόχρωσης για να καλυφθούν τυχόν ανομοιομορφίες
στο χρώμα του ξύλου.
Βερνικωμένο ξύλο: Αφαιρείται τελείως το παλιό βερνίκι με ξύσιμο και γυαλοχάρτισμα. Πάντα
τρίβουμε ή γυαλοχαρτίζουμε στην κατεύθυνση των ″νερών″ του ξύλου. Επίμονο βερνίκι μπορεί να
αφαιρεθεί με διαβρωτικό βερνικιού. Σε τέτοια περίπτωση το διαβρωτικό πρέπει να είναι
υδατοδιαλυτό, όπως Pelelac® Paint and Varnish Remover της Πελέτικο.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αραίωμα / Καθάρισμα: Απιονισμένο νερό.
Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.
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Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35ºC και η
μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε μια στρώση σαν αστάρι και άλλες 1-2 στρώσεις σαν
τελικές.
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Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με
ζεστό νερό και σαπούνι.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0.75L, 2.5L, 4L.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Άχρωμο και οκτώ ημιδιαφανή χρώματα, τα οποία υπάρχουν στο γενικό
χρωματολόγιο UVITEN της ΠΕΛΕΤΙΚΟ.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να
αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.
Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας

•
•
•
•
•
•
•
•

Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την
ετικέτα.
Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3- ονη
(EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζόλ-3- ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Κατεργασμένο αντικείμενο : Προστασία υμένα μόνο.
Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα.
Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.
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Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών
χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και
πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των
προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους
των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της
εταιρείας.
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