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έας γενιάς, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε VOC και χαµηλότερη 
πορεί να χρησιµοποιηθεί για το αστάρωµα κάθε είδους 

γχάνει αποτελεσµατική αντισκωριακή προστασία ακόµη και 
χυρό οξειδωτικό περιβάλλον. Άριστη πρόσφυση. ∆εν  περιέχει 
λακά και απλώνει θαυµάσια. 

 στιλπνότητα  14 – 20 µονάδες στις  60ο .  

44 kg/lt (λευκό)  
41 kg/lt (γκρι-καφέ) 

 /lt ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

 σε όγκο µε διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρµογή 
 ή ρολό. Για εφαρµογή µε πιστόλι έως 18% σε όγκο µε ∆ιαλυτικό 

 VECHRO.  

πιχρίσµατα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωµάτων».  
. Οριακή τιµή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC 
ς έτοιµο προς χρήση= 450 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της 
ίας και µετά το έτος 2011. 
ΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500C. 

την αφή 1- 1 ½  ώρα.  Στεγνό σε βάθος 3 - 4 ώρες µετά. 

τον 18 ώρες από την εφαρµογή. 

α παρουσιάζει εξαιρετική (GT0-GT1) . 

ώµα παρουσιάζει πολύ καλή ελαστικότητα, αφού  
ι κάµψη δοκιµίου κατά 180ο σε ράβδο διαµέτρου 3mm χωρίς 
αι αποκολλήσεις .        

πό δοκιµές αλατονέφωσης 200h σε πάχος ξηρού  
µm παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές, στην ανάπτυξη σκουριάς 
ταινών (blisters). 

ρι, Λευκό. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Γκρι & Καφέ 375ml, 750ml, 2,5 lt & 5 lt.  
 Λευκό 375ml, 750ml & 2,5 lt. 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :  Πινέλο, ρολό ή πιστόλι . 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες  από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώµατα, σαθρά κοµµάτια, 
σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά και καθαρίστε από τις σκόνες. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Ανακατεύουµε καλά. Εφαρµόζουµε µία ή δύο στρώσεις OXIDOL στις κατάλληλα προ-
ετοιµασµένες επιφάνειες. Ως τελικό χρώµα µπορούµε να εφαρµόσουµε κατά περίπτωση 
SMALTOLUX extra, GUMILAK metal ή SMALTOLUX hydro κλπ.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” µέσα στο δοχείο ή στη σκάφη 
µε το χρώµα. Στραγγίξτε καλά το χρώµα από τα εργαλεία  πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα µε 
διαλυτικό και σαπουνάδα. µετά τη χρήση µε  διαλυτικό και στη συνέχεια µε νερό και σαπούνι. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερµοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική  υγρασία χαµηλότερη από 80%. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρµογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
µελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
έκθεση στον ήλιο. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
• Μακριά από παιδιά. 
• Σε περίπτωση κατάποσης. Ζητήστε ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή ετικέτα. 
• Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. 
• Nα χρησιµοποιείται σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
• Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.  

 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
• Εύφλεκτο. 
• Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 
• Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
• Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
«Περιέχει Butanoneoxime και οργανικά άλατα κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση» 
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