ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης :
18/02/2022

Αριθμός Έκδοσης 3η

Σειρά Pre-Paint
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ είναι λευκός
ακρυλικός στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης,
κατάλληλος για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα
τοίχων από σοβά ή μπετόν και για ξύλα. Δουλεύεται
εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει
γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα
προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς
ατέλειες.

Εσωτερική & εξωτερική χρήση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εύκολη εφαρμογή

Τύπος: Ακρυλικός στόκος νερού.
Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα.
Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση
Απόδοση: 2-3m² ανά κιλό ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και μπορεί να τριφτεί μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C

•
•

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με σπάτουλα και μετά από 3 ώρες μπορεί να τριφτεί με κατάλληλο
γυαλόχαρτο.
Επαναβάφεται με πλαστικά χρώματα και βερνικοχρώματα.
Το υλικό εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά 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 • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: µίγµα αντίδρασης:
5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη µε 2-µεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) και 1,2-βενζοισοθιαζολ3(2Η)-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • ∆ιάθεση
του περιεχοµένου και του δοχείου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία • Προσοχή! Κατά τον ψεκασµό
µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιµα σωµατίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωµα ή τα
σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / Για Κύπρο: 1401

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989

2/2

