Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος
CROWN TRADE FASTFLOW QUICK DRY GLOSS
Ένα ανθεκτικό γυαλιστερό φινίρισμα υδατικής βάσης για χρήση σε κατάλληλα προετοιμασμένη εσωτερική και
εξωτερική ξυλουργική και μεταλλουργία. Το Fastflow Quick Dry Gloss διαθέτει εξαιρετική αδιαφάνεια και ένα
ιδιαίτερα λαμπερό φινίρισμα, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι παραμένει λευκό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φινιρίσματα με βάση διαλύτη.

Στέγνωμα

Έλεγχος στεγνώματος με αφή σε 1-2 ώρες Δεύτερο χέρι μετά από 4-6 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι το προηγούμενο χέρι
έχει στεγνώσει πλήρως πριν την εφαρμογή.

Επάλειψη / Κάλυψη

Έως και 15m²/λίτρο ανάλογα με την υφή της επιφάνειας

Περιεκτικότητα σε
ΠΟΕ

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτότο προϊόν (κατ. Α/δ): 130g/l (2010)Αυτό το προϊόν περιέχεικατά μέγιστο 8g/l ΠΟΕ

Προετοιμασία

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, προσεγμένες και στεγνές πριν από τη βαφή. Αφαιρέστε όλες τις
χαλαρές και ελαττωματικές επιστρώσεις μπογιάς. Οι επιφάνειες που είναι λερωμένες με οργανικές αναπτύξεις θα
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το κατάλληλο Μυκητοκτόνο Διάλυμα, που χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Αφαιρέστε όλη τη σκουριά από τις μεταλλικές κατασκευές με καλέμισμα,
ξύσιμο ή/και τριβή. Επιδιορθώστε τυχόν ατέλειες στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο στόκο. Τρίψτε
τις επιφάνειες με το κατάλληλο λειαντικό υλικό για να εξασφαλίσετε την «αγριάδα» της επιφάνειας και να
δημιουργηθεί μια ομαλή, καθαρή επιφάνεια. Αφαιρέστε όλες τις επιφανειακές ακαθαρσίες, συμπεριλαμβανομένων
των ιζημάτων σκόνης πλένοντας και ξεβγάζοντας με καθαρό νερό. Επιδιορθώστε τυχόν ρόζους στο ξύλο με το
κατάλληλο διάλυμα κατά των ρόζων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ασταρώστε όλες τις γυμνές
επιφάνειες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο αστάρι για ξύλα ή μέταλλα και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν
την εφαρμογή των τελικών στρώσεων.

Εφαρμογή

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο πάχος, εφαρμόστε χρησιμοποιώντας ένα συνθετικό
πινέλο καλής ποιότητας ή ένα ρολό βαφής μικροϊνών μεσαίου πέλους καλής ποιότητας. Αποφύγετε το υπερβολικό
τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων. Για διευκόλυνση της εφαρμογής σε πορώδη υποστρώματα, η επιφάνεια μπορεί να
διαβρέχεται ελαφρώς.

Καθαρισμός

Τοποθετήστε το πλεονάζον υλικό σε ένα δοχείο. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση

Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ: Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του
περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και 2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
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