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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

PROSITO PLASTIC

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης, κατάλληλο για την
βαφή όλων των επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους. Η
πολύ καλή τιμή του, το καθιστά “Prosito” τόσο για τον
ιδιώτη που αναζητά ένα όμορφο τελικό αποτέλεσμα,
όσο και για τον επαγγελματία που βάφει ή φρεσκάρει
συχνά, και επιδιώκει μια εύκολη εφαρμογή, με καλό
άπλωμα και σταθερή ποιότητα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και
απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα,
λίπη, λάδια κ.α.
Για εφαρμογή σε επιφάνειες πορώδεις, βαμμένες με
χαμηλής
ποιότητας
χρώματα,
προτείνεται
σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση
εμποτιστικού ασταριού διαλύτου.
Για καινούριες σπατουλαριστές επιφάνειες ή άβαφες
επιφάνειες από μπετό ή σοβά συνιστάται η χρήση του
εμποτιστικού ασταριού νερού Prolin Primer.
Έπειτα εφαρμόζουμε ένα ή δυο χέρια Prosito Plastic.
Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα,
εφαρμόζουμε κατευθείαν δύο χέρια Prosito Plastic.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη
χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η διάρκεια ζωής του υλικού είναι 24 μήνες από την
ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στις
αρχικές, σφραγισμένες συσκευασίες και αποθηκεύεται
σε στεγνούς χώρους και θερμοκρασίες 5οC-35οC,
αποφεύγοντας την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και
τον παγετό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα
ατομικής προστασίας της αναπνοής.
Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να
έχετε μαζί σας τον περιέκτη 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 μίγμα από:
5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (EINECS 247-5007) και 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (EINECS 220-239-6).
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Διάθεση
του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Τύπος

Πλαστικό χρώμα

Ειδικό βάρος

1,60 ±0,05 kg/lt (20 oC)

Απόχρωση

Λευκό-Prolat Colors-Διεθνής
χρωματολόγια

Ιξώδες

6.000-7.000 (mPas,
sp5/60/23oC)

Τρόπος εφαρμογής

Ρολό-Πινέλο-Πιστόλι

pH

8,5 ±1

Αραίωση

5-10% με καθαρό νερό

Στερεά

70 ±2% κ.β.

Απόδοση

10-12m2/lt (ανάλογα με την
απορροφητικότητα της
επιφάνειας)

Καλυπτηκότητα

96 ±1%

Δείκτης λευκότητας

Λευκότητας: ≥84
Κιτρινίσματος: ≤1,5
Κλάση 3

Στέγνωμα
(οι χρόνοι αφορούν σε
συνθήκες θερμοκρασίες 25οC
και ΣΥ 55%)

Στην αφή: ½ -1 ώρα
Χρόνος Επαναβαφής: 3-4 ώρες

Συνθήκες εφαρμογής

10-35οC και ΣΥ <75%

Αντοχή στο
πλύσιμο – τρίψιμο

ΠΟΕ V.O.C. (Πτητικές
Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το
προϊόν κατηγορία A/α Χρώματα
εσωτερικής χρήσης ματ για
τοίχους και οροφές 30g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
20 g/l ΠΟΕ.

Στιλπνότητα

Ματ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3LT ,9LT ΔΟΧΕΙΟ
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