Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

Eco Style Soft Matte
Οικολογικό Χρώμα Εσωτερικού Χώρου
219
Το Eco Style είναι ακρυλικό οικολογικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, εσωτερικού χώρου. Είναι
άοσμο, χωρίς αμμωνία ιδανικό για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γραφεία και για
επαγγελματικούς χώρους. Το Eco Style προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον. Δίνει εξαιρετικό
ομοιόμορφο ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τον καθαρισμό, βασισμένο στη
τεχνολογία των κεραμικών μικροσφαιριδίων που περιέχει. Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, μεγάλη
καλυπτικότητα και γρήγορο στένωμα με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Εφαρμόζεται σε
κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν. Είναι
πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής
Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους
αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ισοθέση της Ε.Ε:
www.ecolabel.eu.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Άοσμο χωρίς αμμωνία, ιδανικό για παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία
κλπ.

Βασισμένο στην τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων έχει εξαιρετικές αντοχές στο
πλύσιμο και τον καθαρισμό.

Δίνει πολυτελές ομοιόμορφο soft matte τελείωμα.

Αναπνέων φιλμ

Ευκολία εφαρμογής, μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.

Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 65°C.
Αντοχή στο νερό
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του
συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 3.500
αποχρώσεις.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Soft Matte
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Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στη τριβή
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους
αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για
τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2g/l ΠΟΕ.
Απόδοση
10 m2/L
Στέγνωμα στους 20C
Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή
Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται
Προετοιμασία Επιφάνειας

Στερεά κατ΄ όγκο
36%
Ελαστικότητα
6 mm mandrel

Πάχος Υγρού Φιλμ
96 Μικρά
Αραίωση
5% εάν είναι απαραίτητο

Πάχος Στεγνού Φιλμ
35 Μικρά
Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Oι γυαλιστερές επιφάνειες
πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 219 Eco Style Soft Matte, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι
παρακάτω οδηγίες:
Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού ή 023 FRESH START Eco Primer.
Σοβάς, Mπετόν ή Tούβλα: Aσταρώνετε με 023 FRESH START Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα ή 181 SUPER SPEC Aντι-αλκαλικό Υπόστρωμα
Πρώην Bαμμένες Eπιφάνειες: Eάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα. Tα
διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα χέρι 192 Aqua Grip
Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού.

Εφαρμογή
Aνακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Aραιώστε 5% με καθαρό
νερό, εάν είναι απαραίτητο. Mην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. Tο στέγνωμα καθυστερεί σε κρύεςυγρές συνθήκες.
Καθαρισμός εργαλείων
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν το καθαρισμό τους. • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό
και απορρυπαντικό διάλυμα. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το
δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή
ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη &
μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡO
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη:

1lt, 3lt,10lt

.

Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

