EXTRACON PLAST Μ-4
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πλαστικό αντιμουχλικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, με μεγάλη αντοχή στους οικιακούς
ρύπους και στα συχνά πλυσίματα. Περιέχει αδιαβροχοποιητικά, αντιμυκητιακά και
αντιμουχλικά συστατικά, ειδικά για την καταπολέμηση της μούχλας και των μυκήτων
στον υμένα του χρώματος. Συνιστάται η χρήση του σε χώρους με μεγάλη περιεκτικότητα
σε υδρατμούς (μπάνια, κουζίνες, κλπ.) όπως και σε χώρους όπως τα υπόγεια τα οποία
δεν αερίζονται επαρκώς. Είναι ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και καθαρίζεται εύκολα.
Έχει υψηλή κάλυψη, δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δεν περιέχει αμμωνία και
είναι φιλικό στο περιβάλλον.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς τοίχους, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα
ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε εύκολα και γρήγορα
αποτελέσματα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση:
Ματ λευκό & αποχρώσεις
Ιξώδες, 25° C:
9.000-11.000mpas (BROOKFIELD, 20rpm)
3
Πυκνότητα (λευκό):
1,665±0,015 gr/cm (ΙSO 2811.01-02,20°C)
pH:
8.4-9.5
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C: Στην αφή:
1 ώρα
Επαναβαφή: μετά από 3 ώρες
Απόδοση:
11±1m²/lit
ανά
στρώση
στις
κατάλληλα
προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ
Ανθεκτικό σε μούχλα
& μύκητες

Kitchen & Bath

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά υλικά. Για το στοκάρισμα
και το σπατουλάρισμα τυχόν οπών και ρωγμών, χρησιμοποιείστε τον ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Μ-10 της Μαχρώ. Οι επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά θα πρέπει
να έχουν περαστεί πρώτα με αστάρι (ακρυλικό νερού Μ-9 ή ακρυλικό διαλύτου Μ-20 της
Μαχρώ). Μεταλλικές επιφάνειες που δεν έχουν χρωματιστεί, επιβάλλεται πρώτα να
περαστούν με αστάρι-αντισκωριακό μετάλλου. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΑΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
5-10% με καθαρό νερό. Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ή πιστόλι airless σε θερμοκρασίες
10°C-30°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό και καθαρίστε τα αμέσως με νερό,
απορρυπαντικό και πλαστικό σφουγγάρι. Οι βαμμένες επιφάνειες δέχονται καθάρισμα
μετά από 20 ημέρες με μαλακό σφουγγάρι. Το χρώμα διατηρείται σε χώρους
προστατευμένους από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα, το υπόλοιπο χρώμα χωρίς να έχει
δεχθεί αραίωση, φυλάσσεται καλά σφραγισμένο.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα•
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία• Διάθεση του
περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την επεξεργασία
αποβλήτων. Το χρώμα δεν είναι βιοκτόνο προϊόν αλλά περιέχει το βιοκτόνο προϊόν: OIT
(Cas: 26530-20-1) και IPBC (Cas: 55406-53-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. Περιέχει βιοκτόνο προϊόν για την προστασία του υμένα του χρώματος από
τον αποχρωματισμό που μπορεί να προκληθεί από μούχλα και μύκητες. Το προϊόν
περιέχει τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1)
(Cas:55965-84-9) &
ΒΙΤ(Cas:2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο

δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

ο

«Ματ εσωτερικών τοίχων και ορόφων (Στιλπνότητα≤25@60 )», Κατ. Α(α) Τύπος Υ:
Οριακή τιμή 30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20g/l (έτοιμο προς χρήση).
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