Τεχνικό φυλλάδιο GR01 AmphiCryl

AmphiCryl
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώµα υδατικής διασποράς για
εξωτερική χρήση αλλά και εσωτερική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος
Πεδίο εφαρµογής

Ιδιότητες υλικού

Τύπος προϊόντος

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώµα υδατικής διασποράς, εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για
τη βαφή τοίχων, τσιµέντου, τσιµεντοσανίδων, σοβάδων κλπ. µετά την κατάλληλη προεργασία. Το
AmphiCryl έχει εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα και λόγω της σύνθεσής του δίνει πολύ καλή
αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
∆ιατίθεται σε Λευκό και βάσεις σε συσκευασίες των 0.7L, 2.5L και 10L και σε άπειρες αποχρώσεις µέσω
του χρωµοσυστήµατος ColorExpress της Caparol.
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την UV-ακτινοβολία
Εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα
Εύκολη εφαρµογή
Υψηλή αντοχή στα αλκάλια.
Πολύ καλή πρόσφυση
Υψηλή απόδοση
Με ιδιότητες διαπνοής, sdValue<0,14m

Ματ χρώµα υδατικής διασποράς βασισµένο σε ακρυλικές ρητίνες.

Συσκευασία

0.7L, 2.5L και 10L. Εµπορεύσιµες βάσεις: Λευκό/Βάση 1, Βάση 2, Βάση 3.

Αποχρώσεις

Λευκό και αποχρώσεις µέσω του συστήµατος χρωµατισµού Caparol Capatint ColorExpress
Εφαρµόστε τη βάση 2 και βάση 3 µόνο σε χρωµατισµένη µορφή.
Ελέγξτε τα χρωµατισµένα προϊόντα πριν την εφαρµογή για να αποφεύγονται διαφορέςστην
απόχρωση.
Πάντα να χρησιµοποιείτε χρωµατισµένο προϊόν του ίδιου κωδικούπαραγωγής.

Επίπεδα γυαλάδας
Αποθήκευση

Ματ σύµφωνα µε το DINEN 13 300 (µε επίπεδα γυαλάδας µέχρι 15 στις 60°)
∆ιατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.
Τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το EN 13300:
Χρωµατισµός µπορεί να προκαλέσειδιαφοροποιήσεις
Υδρατµοπερατότητα:
Αντοχή στο νερό:
Καλυπτικότητα:
Κοκκοµετρία:
Πυκνότητα (ειδικό βάρος):

κλάση 2, (EN ISO 7783)
κλάση 3 (EN 1062-3)
κλάση 2
Λεπτή (<100µm)
1.30 - 1.50 g/cm³

Τεχνικό φυλλάδιο GR01 AmphiCryl
Εφαρµογή
Καταλληλότητα σύµφωνα µε το
Τεχνικό φυλλάδιο
No.606
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Κατάλληλα υποστρώµατα

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγµένο από όλες τις ουσίες που
µπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Στη Γερµανία ακολουθήστε το VOB Μέρος
C, DIN 18363, Παράγραφος3.

Προετοιµασία υποστρωµάτων

Σοβάδες:
Σταθεροί ώριµοι σοβάδες µε κανονική απορροφητικότητα δεν απαιτούν ειδική προεργασία.
Ασταρώστε πολύ πορώδεις σοβάδες, παλαιούς σοβάδες ή απορροφητικούς σοβάδες µε Optigrund
E.L.F. Tiefgrund TB ή Capagrund µετά από την κατάλληλη προεργασία.
Τσιµεντοσανίδες:
Ασταρώστε µε Optigrund E.L.F. , Tiefgrund TB ή Capagrund µετά την κατάλληλη προεργασία.
Μπετόν:
Αποµακρύνετε όλα τα υπολείµµατα από ουσίες, σκόνη από αποχαρτάρισµα και σαθρά σηµεία.
σηµεία. Εφαρµόστε µία στρώση από Optigrund E.L.F. ή Tiefgrung TB.
Σταθερά υπάρχονταεπιχρίσµατα:
Ματ χρώµατα αντίστοιχης ποιότητας µε καλή πρόσφυση και σε καλή κατάσταση µπορούνδεν
χρειάζονταιιδιαίτερηπροεργασία.Αποχαρτάρετετιςεπιφάνειεςκαιαποµακρύνετεσκόνεςαπότοαποχαρτ
άρισµα. Εφαρµόστε το προϊόναπευθείας.
Μη σταθερά υπάρχονταεπιχρίσµατα:
Αποµακρύνετε εντελώς µε κατάλληλα µέσα ασταθή επιχρίσµατα λαδοµπογιών,χρωµάτων
διασποράς ή συνθετικών σοβάδων. Ασταρώστε πολύ πορώδη, αποχαρταρισµένα,απορροφητικά
υποστρώµατα µε Tiefgrund TB.

Μέθοδος εφαρµογής

Σύστηµα βαφής επιφάνειας

Εφαρµόστε µε πινέλο, ρολό ή airlessπιστόλι.
Εφαρµογή µεAirless:
Γωνία
ψεκασµού:50°Μέγεθο
ςακροφυσίου: 0.018”
έως0.021"
Πίεση
πιστολιού: 150
µε 180 bar
Καθαρίστε τα εργαλεία αµέσως µετά τη χρήση µε νερό.
Τουλάχιστον µία γεµάτη στρώση από το Amphicryl οµοιόµορφα εφαρµοσµένο, αραιωµένο έως και
10% µε νερό βρύσης (πόσιµο νερό). Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Ελαττώνουµε το συνολικό αριθµό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων, εφαρµόζοντας αρχικά
Capagrund σε γκρι απόχρωση GRAU55 ή JADE55 για εφαρµογή κίτρινων αποχρώσεων, γκρί ΟΝΥΧ
25 κόκκινων, γκρί PATINA 25 πράσινων κλπ.

Κατανάλωση

Περίπου 120 ml/m² ανά στρώση σε λείες επιφάνειες. Σε ανώµαλες επιφάνειες η κατανάλωση θα
είναι µεγαλύτερη. Ο καλύτερος τρόπος να καθοριστεί η ακριβής κατανάλωση είναι µε δοκιµή.

Συνθήκες εφαρµογής

Χαµηλότερη θερµοκρασία για την εφαρµογή και το στέγνωµα: +5°Cγια το προϊόν, το υπόστρωµα και
τον περιβάλλοντα αέρα.

Χρόνος στεγνώµατος

Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν είναι στεγνό στην αφή και επαναβάψιµο
µετά από 4-6 ώρες. Το προϊόν είναι τελείως στεγνό και αποκτά την πλήρη αντοχή του µετά από 3
ηµέρες περίπου. Χαµηλότερες θερµοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το
χρόνο στεγνώµατος.

Παρατήρηση

Για να αποφεύγετε τρεξίµατα του χρώµατος το προϊόν πρέπει να εφαρµόζεται σε υγρή µορφή
χωρίς διαλείµµατα (wet on wet method)

Παρακαλώ λάβετε
υπόψη(Κατάσταση ισχύουσα την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
πρωτότυπου κειµένου)

Μακριά από παιδιά. Χρησιµοποιείστε φίλτρο σκόνης P2 κατά το αποχαρτάρισµα.
Εξασφαλίστεεπαρκήαερισµό κατά τη χρήση και το στέγνωµα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν
χρησιµοποιείτε
τοπροϊόν.Σεπερίπτωσηεπαφήςµεταµάτιαήτοδέρµα,πλυθείτεαµέσωςµεάφθονονερό.Μηναδειάζετετ
ουπόλοιποτουπεριεχοµένουστηναποχέτευση,υδροφόροορίζονταήτοέδαφος.Πλύνετεταεργαλείααµ
έσως µετά τη χρήση µε σαπούνι καινερό.
Γιαπεραιτέρωπληροφορίες:Συµβουλευθείτετο∆ελτίο∆εδοµένωνΑσφαλείας

∆ιάθεση

Τα υλικά και οι σχετικές συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ασφαλώς και σύµφωνα µε τις
συνολικές απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
αποµάκρυνση απορριµµάτων από περιοχές που είναι σύµφωνες µε διατάξεις που αφορούν
κατασκευές.
Στην Γερµανία: Μόνο τελείως άδεια δοχεία επιτρέπεται να δοθούν προς ανακύκλωση. ∆ιάθεση
του περιέκτη µε υπολείµµατα υγρού προϊόντος σε σηµεία συλλογής αποβλήτων για χρώµατα και
βερνίκια. ∆ιάθεση του ξηρού/ σκληρυµένου περιεχοµένου ως εργοταξιακό/κατεδαφίσεων/δηµοτικό
ή οικιακό απόβλητο.

ΠΟΕ

Kατηγορία Α/γ Οριακήτιµή:40g/l.Μέγιστη περιεκτικότητα:<14g/lΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).

Περιεχόµενεςουσίες

∆ιάλυµα ακρυλικής ρητίνης, διοξείδιο του τιτανίου, πυριτικά, ανθρακικό ασβέστιο, νερό,
πρόσθετα, συντηρητικά.

ΤεχνικήΥποστήριξη

Καθώς είναι πρακτικώς αδύνατο να καταγραφούν σε ένα τεχνικό φυλλάδιο όλες οι δυνατές
περιπτώσεις των υποστρωµάτων και τα πιθανά προβλήµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν
παρακαλώ απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στην τεχνική υποστήριξη.

∆ιανοµέας

NOVENTAΑ.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 282,
ΤΚ 152 32Χαλάνδρι
Τηλ. (+30) 210 82 18502
Fax (+30) 210 82 12 55
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