Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Έκδοση 1: 15/07/2013

FOAM•PUTTY

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΡΩΓΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα (βάθος έως 5cm) και αποκαταστάσεις ρωγμών. Επιδέχεται βάψιμο μετά από περίπου 30 λεπτά.
Είναι ευκολοδούλευτος και παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και μηδενική συρρίκνωση.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές ρωγμών και γεμίσματα οπών σε πορώδεις επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.
Κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ιομηχανικό προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας.
Β
Προϊόν έτοιμο για χρήση.
■ 
Πολύ ελαφρύς και εύκολος στην εφαρμογή.
■ 
Έτοιμος για βάψιμο μετά από 30 λεπτά, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.
■ 
Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα και δε ρηγματώνει.
■ 
Άριστη πρόσφυση στις πορώδεις επιφάνειες.
■
■

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ι ρωγμές πρέπει να ανοίγονται και να καθαρίζονται από τυχόν σκόνες και υπολείμματα.
Ο
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και καθαρό απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα κλπ.
■ 
Πιέστε το υλικό με ανοξείδωτη σπάτουλα στο σημείο που θέλετε, μέχρι να γεμίσει τελείως.
■ 
Μπορείτε να λειάνετε την επιφάνεια με την ίδια σπάτουλα. Μετά από περίπου 30 λεπτά και αφού στεγνώσει η επιφάνεια,
μπορεί να ακολουθήσει η βαφή.
■ 
Κλείστε το καπάκι αμέσως μετά την εφαρμογή για να διατηρηθεί η υγρασία του προϊόντος.
■
■

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή

Ελαφριά πάστα

Χρώμα

Λευκό

Βάση

Ακρυλικές ρητίνες

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΜΗ

Πυκνότητα

kg/lt

0,36

Θερμοκρασία εφαρμογής

°C

+5 έως +35

Χρόνος στεγνώματος / βαφής

min

Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

g/lt

30-40
Οδηγία 2004/42/ΕΚ

< 30

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν
στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την εφαρμογή.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Πλαστικά δοχεία των 0,25lt, 1lt και 4lt.
Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν
στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για
τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων
της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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