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ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Αριθμός Έκδοσης 1η

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom είναι έτοιμος, πολύ
ελαφρύς ακρυλικός στόκος με βάση ακρυλικές ρητίνες
και εκατομμύρια μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια,
ιδανικός για το εύκολο γέμισμα και επισκευή μικρών
και μεγάλων οπών και ρωγμών με ένα μόνο πέρασμα!
Εφαρμόζεται στις περισσότερες οικοδομικές
επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, πέτρες, μπετόν,
γυψοσανίδες και ξύλο. Μπορεί να τρυπηθεί και να
συγκρατήσει πρόκες και βίδες. Εφαρμόζεται με
μεγάλη ευκολία. Δεν χρειάζεται τρίψιμο,
προσκολλάται καλά στη σπάτουλα και δεν
τραβάει. Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει. Για εσωτερική
και εξωτερική χρήση, δίνει πολύ λεία επιφάνεια και
επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα.

Γεμίζει ως 5cm βάθος με ένα πέρασμα
Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει
Τρυπιέται – Συγκρατεί πρόκες και βίδες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Έτοιμος στόκος βάσεως ακρυλικής ρητίνης.
Ειδικό βάρος: 0.60 g/ml.
ΠΟΕ: 0 g/L.
Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα.
Στέγνωμα: 2 ώρες – 1ημέρα. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
(υγρασία, θερμοκρασία) καθώς επίσης και την επιφάνεια εφαρμογής.
Χρόνος αποθήκευσης: 5- 30°C.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Αναδεύστε ελαφρά για μια κρεμώδη υφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ






Εφαρμόστε τον ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ κατευθείαν από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να γεμίσει καλά
η οπή και επιπεδώστε με την γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα.
Τοποθετήστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση.
Προστατεύστε από την παγωνιά.
Επαναβάφεται με χρώματα νερού (πλαστικά χρώματα) μετά από 2 ώρες και με βερνικοχρώματα
διαλύτου μετά από 1 ημέρα.
Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ζεστό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ
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
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και
μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη [EC no. 247-500-7] με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη
(3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του
περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
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