FARMAXYL AQUA M-99
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το FARMAXYL M-99 είναι πολύ αποτελεσματικό προστατευτικό επιφανειών
προηγμένης bi-model τεχνολογίας δρώντας με αυτό τον τρόπο τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος της επιφάνειας. Παράγεται με ειδική
μικρο-μοριακή ρητίνη εμποτισμού, υδατικής βάσης. Χάρη στην πολύ μεγάλη του
διεισδυτικότητα στις επιφάνειες, επιτυγχάνει την μακροχρόνια προστασία τους
από κάθε ανεπιθύμητο παράγοντα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή εμβάπτιση, σε κάθε είδος ξύλινης
επιφάνειας (πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, υπόστεγα, επενδύσεις,
περιφράξεις, κλπ.) χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες. Διατίθεται σε διάφανο και σε 8 κλασσικές & μοντέρνες αποχρώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΞΥΛΟΥ
Νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση :
Διατίθεται σε 8 αποχρώσεις και διάφανο.
Ιξώδες, 25° C :
CF No2: 48± 5 sec (ΙSO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) : 0,95 ± 0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:
Στην αφή:
1- 2 ώρες
Επαναβαφή :
2 ώρες
Απόδοση : 12-15 m²/lit στα μαλακά ξύλα ανά στρώση.
16-18 m²/lit στα σκληρά ξύλα ανά στρώση.
Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι επιφάνειες που θέλουμε να βάψουμε, πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές
χωρίς σκόνες, λάδια ,ρητίνες ή άλλα ξένα σώματα. Σε καινούργια ή γυμνά ξύλα
στοκάρετε τις ατέλειες του ξύλου με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ της
ΜΑΧΡΩ, στην συνέχεια λειάνετε τις επιφάνειες με το κατάλληλο γυαλόχαρτο
και εφαρμόστε χωρίς αραίωση 1-2 χέρια FARMAXYL M-99 κατά την διεύθυνση
των «νερών» της επιφάνειας. Εσωτερικές επιφάνειες: Είναι απαραίτητη η
επαναβαφή τους με βερνίκι AQUALAC M-800 της ΜΑΧΡΩ. Εξωτερικές
επιφάνειες: Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία και ένα εξαιρετικό φινίρισμα,
εφαρμόστε το τελικό βερνίκι νερού MARINLACK M-14. Η τελική απόχρωση
εξαρτάται από το φυσικό χρώμα, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον
αριθμό των επιστρώσεων FARMAXYL M-99 που εφαρμόστηκαν.
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο
του περιέκτη στην αποχέτευση. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Για
περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση νερό και απορρυπαντικό.
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Πτητική οργανική ένωση: Κατηγορία Α/η, Τύπος Υ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό
το προϊόν «Συνδετικά αστάρια (σταθεροποίησης, αδιαβροχοποίησης)»: 30g/l
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ.
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