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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το NEOPAL KITCHEN & BATHROOM ECO είναι
οικολογικό αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα κορυφαίας
ποιότητας. Είναι πιστοποιημένο για την εξαιρετική
αντιμικροβιακή του δράση. Περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες
ουσίες που προστατεύουν την επιφάνεια του φιλμ του
χρώματος εμποδίζοντας δραστικά την ανάπτυξη μούχλας
και βακτηρίων, σε χώρους με υψηλή υγρασία και
υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια, ταβάνια, υπόγεια. Είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και καθαρίζεται
εύκολα. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και άψογο ματ
φινίρισμα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια,
στεγνώνει γρήγορα και έχει ισχυρή πρόσφυση. Δεν
περιέχει αμμωνία. Δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Οικολογικό - Αντιμικροβιακό
Ανθεκτικό σε υδρατμούς και μούχλα
Καθαρίζεται εύκολα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π ΡΟΪΟΝΤ ΟΣ
Τύπος: Οικολογικό αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα.
Ειδικό βάρος: 1,42 ± 0,02 gr/cm3 (ISO 2811)
Ιξώδες : 12-16 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C)
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό.
Απόδοση: Περίπου 12m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α
Χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών, στιλπνότητα
≤25@60°: 30 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ.
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NEOPAL® KITCHEN & BATHROOM ECO
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
Π ΡΟΕΤ ΟΙΜΑ ΣΙ Α Ε ΠΙ ΦΑ ΝΕΙ ΑΣ
•
•

•
•
•
•

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να
χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε
κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
Επιφάνειες με μούχλα και μύκητες, καθαρίζονται πρώτα με αραιωμένο απολυμαντικό υγρό
καθαρισμού. Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες.
Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε NEOPAL STUCCO.
Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας
χρώματα: Ασταρώστε με NEOPAL PRIMER ECO.
Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν NEOPAL KITCHEN & BATHROOM ECO.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε 2 χέρια NEOPAL KITCHEN & BATHROOM ECO για τέλειο αποτέλεσμα.
• Πριν την εφαρμογή δυναμικών αποχρώσεων που δεν έχουν υψηλή καλυπτικότητα, εφαρμόστε ένα χέρι
NEOPAL KITCHEN & BATHROOM ECO σε παρόμοια απόχρωση που παράγεται από την πιο καλυπτική Βάση.
• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
• Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

Κ ΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και
απορρυπαντικό διάλυμα • Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων.
• Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει
να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε • Η επαναχρησιμοποίηση των
χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των
προϊόντων.

Ο Δ ΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την
ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη, 2οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Hισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση •
Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Τηλ. Κέντρου
Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
Περιέχει τις βιοκτόνες ουσίες zinc pyrithione (CAS:13463-41-7), zinc oxide(CAS: 1314-13-2), 2-octyl-2Ηisothiazol-3-one(CAS: 26530-20-1) και βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο για την προστασία της
επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος.
ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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