ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Περιγραφή προϊόντος
Τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού και τη δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Ενσωματώνονται εύκολα και χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη χρωστική τους δύναμη. Χάρη στα ειδικά πιγμέντα τους, προσδίνουν στην
τελική απόχρωση μεγάλες αντοχές στα αλκάλια, στην ηλιακή ακτινοβολία και στο χρόνο.
Συνιστώμενες χρήσεις
Για το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρητίνη: Διασπορά με βάση ακρυλικές ρητίνες
Πυκνότητα: 1.39±0.08 gr/ml, ανάλογα με την απόχρωση
Ιξώδες παραγωγής: 80±5 KU
Ιξώδες έτους: 90±15 KU
Στερεά κ.β.: 65±3%, ανάλογα με την απόχρωση
Στερεά κ.ό.: 49±6%, ανάλογα με την απόχρωση
pH: 8.4±1
Κύκλοι ψύξης απόψυξης (-10°C): OK
Επιταχυνόμενη γήρανση στο δοχείο: 10/10 (1 μήνας 50°C)

(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)
(ASTM D-562-05, 25°C)
(ASTM D-562-05, 25°C)
(ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)
(ISO 3233-98)
(ISO 976-96)
(ΕΛΟΤ 777-85)
(ASTM D 1849-03)

Απόχρωση
605 κίτρινο, 623 κόκκινο, 640 μπλε, 647 ώχρα, 651 κεραμιδί, 657 καφέ, 659 μαύρο, 682 πράσινο.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Τα ειδικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλη αντοχή στα αλκάλια.
Ενσωματώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη
χρωστική δύναμη.
Οι αποχρώσεις που προκύπτουν έχουν μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο.
Οδηγίες εφαρμογής
Στα δοχεία του λευκού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος προστίθεται η ανάλογη ποσότητα των ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη απόχρωση. Το περιεχόμενο αναδεύεται καλά ώστε να ενσωματωθούν πλήρως τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ στο λευκό και να
προκύψει ομοιογενές μίγμα.
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.
Συσκευασία
Συσκευάζονται σε δοχεία των 0.25 Lt, 0.375 Lt και 0.75 Lt.
Αποθήκευση
1 έτος εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.
Υγιεινή και ασφάλεια
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
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Παρατηρήσεις

Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

Κατά την εφαρμογή των χρωμάτων θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απ’ ευθείας έκθεση με
την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ δεν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας
2004/42/ΕΚ.
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