AP-106

ΥΔΑΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ
ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό, προστατευτικό για την πίσω όψη των μαρμάρων. Εμποδίζει την διείσδυση των αναδυόμενων
χρωματισμών, της υγρασίας, της σκουριάς και των αλάτων. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία ανεπιθύμητων
χρωματισμών στην επιφάνεια των μαρμάρων, από χρωστικές, σκουριές άλατα και υγρασίες. Επιτρέπει την
12- 20 m2/L. Ανάλογα με την απορροφητικότητα διαπνοή της πέτρας αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο της υγρασίας. Δεν επηρεάζει την πρόσφυση της κόλλας
της επιφάνειας. Οι καλυπτικότητες είναι στην επιφάνεια της πλάκας και συνεπώς και την συγκολλητική της ικανότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN
ενδεικτικές και αναφέρονται σε μια απλή στρώση 1348. Για την εφαρμογή του υλικού απαιτείται μία στρώση και αναμονή 24 ωρών. Στη συνέχεια οι πλάκες
του προϊόντος.
μπορούν να τοποθετηθούν και να κολληθούν με κόλλα πλακιδίων ή μαρμάρων.
ΚΑΛΥΠΤΙΚOΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή:			Υγρό
Χρώμα:
Λευκό
Οσμή:			Ήπια
Πυκνότητα στους 20°C:
1 gr/cm3
pH:			
8 στους 25°C
Σημείο ανάφλεξης:
100°C
Σημείο πήξης:
0°C
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως
30°C.

ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το AP-106 προορίζεται αποκλειστικά για χρήση
μόνο στην πίσω όψη των μαρμάρων.
Αφού έχετε καθαρίσει καλά την επιφάνεια και έχει
στεγνώσει πλήρως απλώστε το υγρό στην πλευρά
των μαρμάρων που πρόκειται να κολληθεί και
στα πλάγια, χωρίς αραίωση με ένα πινέλο, ρολό
ή spray. Εφαρμόστε αποκλειστικά μια στρώση.
Απλώστε τα όποια υπολείμματα υγρού χωρίς να το
αφήνετε να λιμνάζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
S2 Μακριά από παιδιά.
S24/S25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
και τα μάτια.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα.

Οι πλάκες μπορούν να κοληθούν την επόμενη
μέρα. Σε περίπτωση που το περιβάλλον έχει
πολύ υγρασία η κόλληση πρέπει να γίνει μετά
από δυο ημέρες για να στεγνώσει πλήρως η
αδιαβροχοποίηση.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ
Οδ. Ελυτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr

