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 ■  Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία 
Δεν κιτρινίζει

 ■  Προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση 
αλάτων και τις επιδράσεις του παγετού

 ■  Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές  
των επιφανειών

 ■  Ανθεκτικό σε βακτήρια και μύκητες
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και δομικών υλικών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό/μεθακρυλικό βερνίκι εμποτι-
σμού με διαλύτες, για την προστασία φυσικών πετρωμά-
των και δομικών υλικών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στη UV ακτινοβολία, πολύ ισχυρή πρόσφυση και διεισδυτι-
κή ικανότητα ενισχύοντας τη δομή των υλικών, ενώ ταυτό-
χρονα σφραγίζει και τονίζει το φυσικό τους χρώμα προσ-
δίδοντας ελαφρώς γυαλιστερή όψη. Δεν κιτρινίζει και δεν 
ξεφλουδίζει προστατεύοντας τις επιφάνειες από το νερό, 
την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φθορά του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται για την προστασία και την ανάδειξη του 
χρώματος επιφανειών από φυσική πέτρα, πλάκες Καρύ-
στου, σταμπωτά δάπεδα, πατητή τσιμεντοκονία, διακο-
σμητικά τούβλα, κεραμίδια κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■  Προστατεύει από την απορρόφηση νερού και τους ρύ-
πους.

■  Προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση αλάτων.
■  Εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα τα πορώδη υποστρώ-

ματα.
■  Ενισχύει τις μηχανικές αντοχές των επιφανειών.
■  Τονίζει το χρώμα των επιφανειών.
■  Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία.  

Δεν κιτρινίζει.
■  Δεν ξεφλουδίζει με το πέρασμα του χρόνου.
■  Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές.
■  Ανθεκτικό σε βακτήρια και μύκητες.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ /  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α): Μέγι-
στη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την κατηγορία προϊόντος 
η (συνδετικά αστάρια), τύπος Δ : 750g/lt για έτοιμο προς 
χρήση προϊόν. Το προϊόν DECODUR ACRYLIC έχει περιε-
κτικότητα σε ΠΟΕ <750g/lt.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■  Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, 
απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά και πα-
λιά βερνίκια ή αστάρια. Ο καθαρισμός των επιφανειών 
πραγματοποιείται με μηχανικό ή χημικό τρόπο.

■  Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελεί-
ως στεγνές. Μην πλένετε τις επιφάνειες με νερό πριν 
την εφαρμογή.

■  Προστατέψτε συνορεύουσες επιφάνειες που είναι ευαί-
σθητες σε διαλύτες (αλουμίνια, πολυστερίνη, βαμμένες 
επιφάνειες κλπ.) πριν την εφαρμογή.

■  Το υλικό είναι έτοιμο για χρήση. Δε χρειάζεται αραίωση.
■  Ανακατέψτε το δοχείο πριν τη χρήση.
■  Εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό (μοχέρ) ή ψεκασμό σε 

2 ή περισσότερα χέρια.
■  Ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων πρέπει να 

είναι 2-3 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλο-
ντος.

■  Η επιφάνεια μετά την εφαρμογή αποκτά μια σατινέ-
γυαλιστερή όψη. Όσα περισσότερα χέρια εφαρμοστούν, 
τόσο πιο γυαλιστερή γίνεται.

■  Οι φρέσκιες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται 
για τις πρώτες 24 ώρες, ενώ ο χρόνος πλήρους πολυμε-
ρισμού του βερνικιού, οπότε και αποκτά το μέγιστο των 
αντοχών του, είναι οι 7 ημέρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα δοχεία καθαρίζονται αμέσως μετά την 
εφαρμογή με white spirit ή ξυλόλη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

■  Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνε-
ται μεταξύ +10°C και +35°C.

■  Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνές κατά 
την εφαρμογή. Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία υπο-
στρώματος 4%.

■  Η ατμοσφαιρική υγρασία μπορεί να επηρεάσει τις επι-
δόσεις του προϊόντος. Συνιστάται η σχετική υγρασία πε-
ριβάλλοντος κατά την εφαρμογή να μην ξεπερνάει το 
65%.

■  Όταν η εφαρμογή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους θα 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για ενδεχόμενη βροχό-
πτωση. Εάν κάτι τέτοιο είναι πιθανό για τις επόμενες 24 
ώρες, τότε η εφαρμογή θα πρέπει να αναβάλλεται.
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οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
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Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. 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 περιέχει διαλύτες και ως εκ τούτου είναι εξαι-
ρετικά εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανά-
φλέξης.

■  Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. 
■  Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό 

για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια 
και γυαλιά).

■  Φροντίζετε για τον καλό αερισμό των χώρων στους 
οποίους εφαρμόζεται το προϊόν.

■  Το προϊόν μετά το στέγνωμα του είναι ακίνδυνο για την 
υγεία και το περιβάλλον.

■   Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προ-
ϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και 
προστασίας.

■  ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■  Μεταλλικά δοχεία των 1lt, 5lt και 20lt.
Αποθήκευση: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγω-
γής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συ-
σκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη 
χρήση και εφαρμογή των προϊόντων FINOMIX βασίζο-
νται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για 
τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θε-
ωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μα-
κροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκε-
κριμένη 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 επι-
πτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε. (FINOMIX) έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις 
ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέ-
ρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυ-
ρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή λεπτόρευστο υγρό

Χρώμα διαυγές

Σύσταση μεθακρυλική ρητίνη

Ειδικό βάρος 0,85 kg/lt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C / 50% Σ.Υ.)

Θερμοκρασία εφαρμογής ελάχιστη: +5°C / μέγιστη: +35°C

Χρόνος επαναβαφής 2-3 h (+22°C, 50% R.H.)

Βατότητα 12 h (+22°C, 50% R.H.)

Χρόνος πλήρους πολυμερισμού 7 d

Κατανάλωση 0,10-0,20 lt/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (EN 13892-8) ≥ 1,50 N/mm2

Θερμοκρασιακή αντοχή -20°C έως +90°C


