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Αριθμός Έκδοσης 10η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To VIVELACK είναι έγχρωμο διακοσμητικό και
προστατευτικό
βερνίκι
ξύλου
εσωτερικής
και
εξωτερικής
χρήσης.
Εφαρμόζεται
σε
πόρτες,
παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, ξυλεπενδύσεις και
γενικά σε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Βάφεται εύκολα και
απλώνει θαυμάσια. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και
σκληρότητα και εξασφαλίζει στο ξύλο προστασία και
ωραία εμφάνιση.

Προστατεύει και διακοσμεί

Π ΛΗ ΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Π ΡΟΪΟΝΤ ΟΣ

Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα

Τύπος: Βερνίκι ξύλου βάσεως συνθετικών ρητινών.
Ειδικό βάρος: 0.92±0.02 gr/cm3 (ISO 2811)
Ιξώδες : 3.5-6 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C)
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό.
Αραίωση: Έως 3% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
Απόδοση: Περίπου 12 m2 ανά λίτρο ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 16 m2 ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 5 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστερό και σατινέ και σε 6 αποχρώσεις γυαλιστερό. Επιπλέον
χρωματίζεται σε 63 αποχρώσεις σε γυαλιστερό και σατινέ μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της
Vivechrom.
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία
Α/ε βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών
διακοσμήσεων: 400 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l ΠΟΕ.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

Π ΡΟΕΤ ΟΙΜΑΣΙΑ Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
·
·
·

·

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
Σε καινούργια ή γυμνά ξύλα για αποτελεσματικότερη προστασία από τους μύκητες εφαρμόστε 1-2
χέρια συντηρητικό ξύλου VIVEXYL άχρωμο ή έγχρωμο.
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. Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.
Για τη συντήρηση ήδη βαμμένων με βερνίκια επιφανειών εφαρμόστε ένα χέρι VIVELACK.

Ε ΦΑΡΜΟΓΗ
·
·

Αραιώστε 3% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
Εφαρμόστε 1-2 χέρια VIVELACK.

Κ ΑΘΑΡΙΣ ΜΟΣ Ε ΡΓΑΛΕΙΩ Ν
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 ΔΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει Υδρογονάνθρακες, αλκάνια 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 • Μακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερµές επιφάνειες •
Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερµητικά κλειστό • Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε
το δέρµα ή µε τα ρούχα • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το
αδειάζετε στην αποχέτευση • ∆ιάθεση του περιεχοµένου και του δοχείου σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία • Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο • Προσοχή!
Κατά τον ψεκασµό µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιµα σωµατίδια. Μην αναπνέετε το
εκνέφωµα ή τα σταγονίδια.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401
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