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 ■  Ισχυρή διαλυτική δράση

 ■  Εξασφάλιση ομοιόμορφου ΜΑΤ  
αποτελέσματος στο πολυουρεθανικό βερνίκι 
DECODUR COAT•PU 2K MAT

 ■  Ομοιόμορφο στρώσιμο των βερνικιών  
χωρίς σημάδια

pu•solvent
διαλυτικό  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PU•SOLVENT είναι ένας ισχυρός διαλύτης που χρησι-
μοποιείται για την αραίωση των προστατευτικών πολυου-
ρεθανικών βερνικιών DECODUR COAT•PU 2K GLOSS 
και MAT. 
Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αραί-
ωση εποξειδικών βαφών και συστημάτων δαπέδων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται σε αναλογία 20% κατά βάρος για την αραί-
ωση του προστατευτικού βερνικιού DECODUR COAT•PU 
2K MAT, για την εξασφάλιση ομοιόμορφης ΜΑΤ τελικής 
όψης χωρίς σημάδια από το ρολό.
Επιπλέον, προστιθέμενο σε ποσοστό 10-20% στο 
DECODUR COAT•PU 2K GLOSS βελτιώνεται η εργασι-
μότητα και εξασφαλίζεται το ομοιόμορφο στρώσιμο της 
επιφάνειας χωρίς σημάδια από το ρολό.
Επιπλέον, για τον καθαρισμό των εργαλείων και των επι-
φανειών μετά το πέρας της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρι-
σμό επιφανειών από υπολείμματα ελαστικών και κολλών 
(βενζινόκολλες, συνθετικές κόλλες κλπ.).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■  Ισχυρή διαλυτική δράση.
■  Απαραίτητο για την εξασφάλιση ομοιόμορφου ΜΑΤ 

αποτελέσματος από το DECODUR COAT•PU 2K MAT.
■  Βοηθά στο ομοιόμορφο στρώσιμο των βερνικιών χωρίς 

σημάδια από το ρολό.
■  Βοηθά στον καθαρισμό των εργαλείων και των επιφα-

νειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■  Προστίθεται στα πολυουρεθανικά βερνίκια DECODUR 
COAT•PU 2K GLOSS και MAT μετά την ανάμειξη των 
συστατικών Α και Β.

Φύλλο Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Έκδοση 1: 14/04/2021

PU•SOLVENT
διαλυτικό πολυουρεθανικών βερνικιών

 PU•SOLVENT    1/2

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 είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Κρατήστε το μα-
κριά από πηγές ανάφλέξης.

■  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.

■  Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, συνιστά-
ται πλύσιμο με πολύ νερό και αναζήτηση γιατρού.

■  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 του 1lt.
Αποθήκευση: 36 μήνες από την ημερομηνία παραγω-
γής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο, 
προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία 
και την υγρασία.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5°C έως +30°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή λεπτόρευστο υγρό

Χρώμα διαυγές

Πυκνότητα 0,87 kg/lt

Κατανάλωση 10-20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K GLOSS
20% αραίωση επί του DECODUR COAT•PU 2K MAT
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οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά

τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr

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.


