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VIVEHARD®

Αριθμός Έκδοσης 8η

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΓΙΑ VIVEMETAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το VIVEHARD είναι σκληρυντής για αλκυδικά
χρώματα για χρήση από επαγγελματίες. Η
προσθήκη του VIVEHARD στo VIVEMETAL
επιταχύνει το στέγνωμα, αναπτύσσει πολύ
μεγάλης σκληρότητας στεγνό φιλμ σε μικρότερο
χρόνο, ενισχύει τις αντοχές στα χτυπήματα,
θωρακίζει την γυαλάδα και την απόχρωση ακόμα
και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Ισοκυανικός σκληρυντής αλκυδικών χρωμάτων.
Ειδικό βάρος:1,030  0,005gr/cm3 (ISO 2811).
Ιξώδες: 21-25sec (ASTM D1200 στους 25οC).
Σχέση ανάμιξης: VIVEMETAL : VIVEHARD = 7:1 κ.ο.
Χρόνος ζωής μίγματος: 4 ώρες
Αποχρώσεις: Άχρωμο

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ι ειδικά
επιχρίσματα δύο συστατικών: 550 g/l (2007) και 500 g/l
(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 440 g/l ΠΟΕ.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ





Προσθέστε στο VIVEMETAL 10%- 15% VIVEHARD.
Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε.
Χρησιμοποιήστε το μίγμα εντός 4 ωρών. Μετά αρχίζει η διαδικασία πήξης του μίγματος.
Μετά το άνοιγμα κλείστε καλά ο δοχείο και αποθηκεύστε το σε χώρους με χαμηλή υγρασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩ Ν
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει κυκλοεξάνιου 5-ισοκυανικο-1-(ισοκυανικομεθυλο)-1,3,3- τριμεθυλοομοπολυμερές & οξικό n-βουτυλεστέρα ● Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική αντίδραση ● Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής
οδού ● Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη ● 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 ● Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές
επιφάνειες ● Μην καπνίζετε ● Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία ● Να διατηρείται δροσερό ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ● ∆ιάθεση
του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ● Περιέχει ισοκυανικές
ενώσεις ● Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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