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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το BETOCHROM ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ είναι ειδικό ακρυλικό
τσιμεντόχρωμα διαλύτου που προστατεύει
αποτελεσματικά επιφάνειες από μπετό όπως δάπεδα
για καθημερινή χρήση και ήπια καταπόνηση, γήπεδα
τένις, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα,
γκαράζ και τοίχους. Συνιστάται ιδιαίτερα για εμφανές
μπετόν γιατί προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από
τη διάβρωση. Είναι επίσης κατάλληλο για στέγες από
κεραμίδια ή άλλα δομικά υλικά. Εφαρμόζεται εύκολα
και έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα.
Στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα λείο ματ και σκληρό
τελείωμα με μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ισχυρή πρόσφυση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π ΡΟΪΟΝΤ ΟΣ

Μεγάλη αντοχή

Τύπος: Τσιμεντόχρωμα διαλύτου, ακρυλικής βάσεως.
Ειδικό βάρος:
Ιξώδες :
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
Απόδοση: Περίπου 12m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και 8 αποχρώσεις χρωματολογίου.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία
Α/γ Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού
υποστρώματος: 430 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 420 g/l ΠΟΕ.
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BETOCHROM®
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ TΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Π ΡΟΕΤ ΟΙΜΑΣΙ Α Ε ΠΙ ΦΑΝΕΙ ΑΣ
•
•
•
•

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Λείες ή μη πορώδεις επιφάνειες πρέπει να τρίβονται κατάλληλα.
Σε πολύ απορροφητικές ή με έντονη κιμωλίαση επιφάνειες, εφαρμόστε 1 χέρι ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR,
αραιωμένο έως 100% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την
προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•

Εφαρμόστε ένα χέρι BETOCHROM ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ αραιωμένο έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
και μετά από τουλάχιστον 8 ώρες ένα δεύτερο χέρι αραιωμένο και πάλι έως 10%.
Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 5° έως 35°C.
Δεν συνίσταται η εφαρμογή του πάνω σε ασφαλτικές επιφάνειες.

Κ ΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom.

Ο Δ ΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ Ο Σ
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει 1-μεθοξυ-2-προπανόλη
● Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Μπορεί να προκαλέσει
υπνηλία ή ζάλη ● Mακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του
προϊόντος ή την ετικέτα ● Να μην έρθει σε επαφή με τα
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ● Μακριά από
θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες ●
Μην καπνίζετε ● Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά
κλειστό ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή ● Να διατηρείται δροσερό ● Μην το
αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου
και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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