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PU•SOLVENT

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PU•SOLVENT είναι διαλύτης που χρησιμοποιείται για την αραίωση των πολυουρεθανικών συστημάτων όπως επαλειφόμενες στεγανωτικές μεβράνες (HYDROFLEX•PU) και προστατευτικά βερνίκια (DECODUR COAT•PU 2K MAT/GLOSS).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την αραίωση του πολυουρεθανικού στεγανωτικού δωμάτων HYDROFLEX•PU ειδικά όταν πρόκειται να
εφαρμοστεί με ψεκασμό (airless) αλλά στο πρώτο χέρι κατά την εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα.
Επιπρόσθετα, για την αραίωση του προστατευτικού βερνικιού DECODUR COAT•PU 2K MAT για την εξασφάλιση ομοιόμορφου ΜΑΤ απτελέσματος στην τελική επιφάνεια.
Επιπλέον, για τον καθαρισμό των εργαλείων μετά το πέρας της εφαρμογής.
Ακόμη, μπορεί να εφαρμοστεί και για την αραίωση άλλων πουλυουρεθανικών και εποξειδικών βαφών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για χρήση του HYDROFLEX•PU με ψεκασμό
■ 
Αραίωση περίπου 5-10% κ.β. επί του HYDROFLEX•PU.
Για χρήση του HYDROFLEX•PU με ρολό ή βούρτσα
■ 
Αραίωση περίπου 5-15% κ.β. επί του HYDROFLEX•PU.
Για αραίωση του DECODUR COAT PU•2K MAT
■ 
Αραίωση περίπου 20% κ.β. επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα

Διαφανές

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

Πυκνότητα

kg/lt

0,87

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

 είτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Δ
Εξόχως εύφλεκτο.
■ 
Κρατήστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης.
■ 
Μην καπνίζετε.
■ 
Συνιστάται επαρκής αερισμός.
■ 
Γάντια και γυαλιά πρέπει να προστατεύουν χέρια και μάτια.
■ 
Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, συνιστάται πλύσιμο με πολύ νερό και αναζήτηση γιατρού.
■ 
Παρακαλούμε μελετήστε το φυλλάδιο ασφαλείας.
■
■

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Μεταλλικά δοχεία των 1lt και 5lt.
Διάρκεια αποθήκευσης: Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία
αποθήκευσης: +5°C και +30°C.
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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