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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To VIVELATEX είναι ακρυλικό βελτιωτικό
κονιαμάτων, το οποίο ενισχύει σημαντικά τις
ιδιότητες σε τσιμεντοειδή κονιάματα. Αυξάνει την
πρόσφυση σε κάθε μορφής υπόστρωμα. Βελτιώνει
την ελαστικότητα και τη στεγανότητα,
αποτρέποντας τις τριχοειδείς ρωγμές και τα
σκασίματα σε τσιμεντοκονίες και επιχρίσματα.
Βελτιώνει επίσης τη συγκράτηση νερού και την
εργασιμότητα και περιορίζει τη συρρίκνωση κατά
την πήξη του τσιμέντου. Είναι ιδανικό πρόσμεικτο
για επιχρίσματα και σοβάδες τοιχοποιίας,
τσιμεντοκονίες δαπέδων, κονιάματα εξομάλυνσης
και επισκευαστικά και ως ενισχυτικό σε κόλλες
πλακιδίων. Επίσης ως αστάρι σε χρώματα και
στεγανωτικά ταρατσών και κυρίως σε στεγάνωση
θεμελίων οικοδομών.

Ενισχύει την πρόσφυση & τη στεγάνωση
Για όλα τα τσιμεντοειδή κονιάματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά,
σκόνες, λάδια και άλατα. Διαβρέχετε τα τσιμεντοειδή υποστρώματα μέχρι κορεσμού.
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.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/η
Συνδετικά αστάρια: 30 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 g/l ΠΟΕ.

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναλογίες προσθήκης VIVELATEX:
- ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom: 10% κ.β. VIVELATEX και 30% κ.β. νερό.
- Σοβάδες: Σε χοντρό/πεταχτό 2-5% κ.β. επί του τσιμένου. Σε ψιλό σοβά φινιρίσματος 5-10% κ.β.
- Τσιμεντοκονίες: Έως 20% επί του τσιμέντου.
- Ως αστάρι: Αραιώστε με νερό για οριζόντιες επιφάνειες: 100%-200% και κάθετες: 200%-300%.
• Ανακατέψτε πρώτα το VIVELATEX με το νερό και στη συνέχεια προσθέστε τα στερεά, όπως τσιμέντα, άμμος
κλπ.
• Αναδεύστε μέχρι τη δημιουργία ομογενοποιημένου μείγματος, κατά προτίμηση με μηχανικό αναδευτήρα.
• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
• Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά 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 και
μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν -3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-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

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