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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν LIQUID GLASS CRYSTAL  είλαη ηζρπξή, ππεξ-δηάθαλε 
επνμεηδηθή ξεηίλε πγξνύ γπαιηνύ, δύν ζπζηαηηθώλ, εμαηξεηηθήο 
κεραληθήο αληνρήο θαη πξόζθπζεο,  κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηελ 
πγξαζία, δηαιύηεο θαη ζεξκνθξαζία. Δίλαη ηδαληθό γηα εκβαπηηζκό 
θαη θαινύπσκα  όκνησλ θαη αλόκνησλ πιηθώλ, κε πνιύ ρακειή 
ζπξξίθλσζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ 
δηαθνζκεηηθώλ εθαξκνγώλ κε αλάγιπθα αληηθείκελα γεκίδνληαο 
ηα θελά θαη ηνπο πόξνπο θαη ζρεκαηίδνληαο κία ηειηθή επηθάλεηα 
ζαλ γπαιί. Με ην LIQUID GLASS CRYSTAL κπνξείηε λα 
δεκηνπξγήζεηε απίζηεπηεο θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο γηα 
δηαθόζκεζε θαη ρξήζε. Δίλαη πεξηζζόηεξν γξήγνξν πιηθό από ην 
απιό LIQUID GLASS. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Γξήγνξε σξίκαλζε 

 Γηαπγέο κε ηδηαίηεξα πςειή δηαθάλεηα 

 Ιδηαίηεξα ιεπηόξξεπζηε γηα εύθνιε δηείζδπζε θαη ιηγόηεξν 
αθξηζκό 

 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε θαη ζπγθόιιεζε 

 Δμαηξεηηθή κεραληθή αληνρή 

 Καιή αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηα πεξηζζόηεξα ρεκηθά 

 Βάθεηαη κε εηδηθέο δηάθαλεο ρξσζηηθέο SWAN COLOURMIX 
LIQUID GLASS 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Υηιηάδεο θαιιηηερληθέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ από 
θάζε ηδέα θαη πιηθό. Σξαπέδηα, κπνι, δίζθνη ζεξβηξίζκαηνο, 
ζθακπό, ηξηζδηάζηαηνη πίλαθεο κε θπζηθά εθζέκαηα. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ην πγξό γπαιί: θύιια θαη άλζε  
απνμεξακέλα ή πεπηεζκέλα, όζηξαθα, έληνκα, βόηζαια, 
δεόιηζνη, θαξπνί, μεξά ηξόθηκα (μεξνί θαξπνί, όζπξηα, 
δπκαξηθά) αλακλεζηηθά, κπηκπειό, θνζκήκαηα, θσηνγξαθίεο, 
λνκίζκαηα, δηαθνζκεηηθά μύια θαη πνιιά άιια. 

 Γηαθαλείο επηθαιύςεηο δαπέδσλ κε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία όπσο 
βόηζαια, λνκίζκαηα, θαη πνιιά άιια αληηθείκελα. 

 Σν LIQUID GLASS CRYSTAL είλαη ηδαληθό γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
ηε δηαθόζκεζε επηθαλεηώλ από μύιν, κέηαιιν, πέηξα, θεξακηθά, 
πνξζειάλε, ραξηόλη θιπ.  

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε θαληαζία ζαο, ην internet θαη ην YouTube γηα 
ηδέεο θαη ηξόπνπο εθαξκνγήο 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Μεγάιε πξνζνρή ζηελ πνζόηεηα  θαη ηνλ ηξόπν αλάδεπζεο δηόηη 
ην πιηθό κπνξεί λα αλεβάζεη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. 
 

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε θαη 

ιίπε.  

2. Φξνληίζηε ν ρώξνο ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ελζσκάησζε - αλάδεπζε θαη ηα δνρεία δνζνκέηξεζεο θαη 

αλάδεπζεο λα κελ έρνπλ πγξαζία. ε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο  ζα 

βνεζήζεη ε ρξήζε αθπγξαληήξα. 

3. Υξεζηκνπνηώληαο κηα ζπάηνπια αλαθαηέςηε πνζόηεηεο ζε 

αλαινγία ξεηίλε Α  πξνο  ζθιεξπληή Β  ,  100 : 50.  

4. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε δπγαξηά αθξηβείαο ή δνζνκεηξηθό 

δνρείν. 

5. Η αλάδεπζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε δξάπαλν αιιά κε 

ζπάηνπια – μύιν.  

6. Αλαθαηεύεηε κόλν όζε πνζόηεηα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

άκεζα γηαηί ην κείγκα αξρίδεη λα ζθιεξαίλεη πνιύ γξήγνξα. Όζν 

κεγαιύηεξε ε πνζόηεηα αλάκεημεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηόζν πην γξήγνξα αλαπηύζζεηαη ε ηαρύηεηα 

σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ ιόγσ εμώζεξκεο αληίδξαζεο. Θέιεη 

εμαηξεηηθή πξνζνρή ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 25
0
C. 

Πξνηεηλόκελνο ρξόλνο εξγαζηκόηεηαο από 5 - 10 ιεπηά   κέρξη 

10 - 15 ιεπηά   ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.  

7. Αλ εθαξκόδεηε ην πιηθό ζε δόζεηο ζα πξέπεη ε θάζε ζηξώζε λα 

εθαξκνζηεί κόιηο  αξρίζεη λα πήδεη ε πξνεγνύκελε ή 

ελαιιαθηηθά αθνύ έρεη πήμεη ε πξνεγνύκελε ζηξώζε . 

8. Γηα θαινύπσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κειακίλε κε spray 

ζηιηθόλεο MINOS SILICONE SPRAY, πνιπαηζπιέλην θαη 

πνιππξνππιέλην( απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο – λάηινλ 

θύιια θαη ζαθνύιεο ) θιπ.  

9. Δθαξκόζηε ην πιηθό ζηε πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα έρνληαο 

θξνληίζεη λα θαινππσζεί γηα λα κελ ηξέμεη ε ξεηίλε. 

10. Καηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ πγξνύ γπαιηνύ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

πςειή ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ε ζθόλε. 

11. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην LIQUID GLASS CRYSTAL σο βεξλίθη, 

απιώζηε νκνηόκνξθα κε ζπάηνπια ζε όιε ηελ επηθάλεηα. 

12. Αλ ηπρόλ εγθισβηζζνύλ θπζαιίδεο αέξνο κπνξείηε λα ηηο 

βγάιεηε κε θαξθίηζα ε κε ζεξκνπίζηνιν αέξα – ζεζνπάξ, 

πξνζέρνληαο κελ αλαπηπρζεί ζεξκνθξαζία. 

13. Η αξρηθή σξίκαλζε έξρεηαη ζε 2,5 - 4,5  ώξεο θαη ε πιήξεο 

σξίκαλζε γίλεηαη ζε 4 - 7 εκέξεο αλάινγα κε ην πάρνο ηεο 

ζηξώζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

14. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε νη αηέιεηεο ηνπ θαινππηνύ ή θαη ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα ηξηθηνύλ κε γπαιόραξηα θαη λα 

γπαιηζζνύλ κέρξη λα είλαη ζαλ γπαιί αθνινπζώληαο δηαδηθαζία 

γπαιίζκαηνο ρξσκάησλ απηνθηλήηνπ μεθηλώληαο κε ιεπηά 



Δπνμεηδηθά 

LIQUID GLASS CRYSTAL 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  Έθδνζε: 30.10.2019 

 

 

® 

EVOCHEMA.E. 
ΘέζεΣδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα 
Tel.: 210 5590460, 210 5590155  Fax:  210 5590244 
E-mail: info@evochem.gr  Website: www.evochem.gr 


ει

. 
2
 

γπαιόραξηα απιά , κεηά κε λεξνύ θαη ηέινο κε ηηο εηδηθέο αινηθέο 

ιείαλζεο . 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

 Ζ πγξαζία πξνθαιεί αιινηώζεηο ζηελ αληίδξαζε θαη 

δεκηνπξγεί θπζαιίδεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα μύια πνπ 

δελ είλαη αξθεηά ζηεγλά. ε ηέηνηνπ ηύπνπ εθαξκνγέο 

θαιό είλαη λα αζηαξώλεηαη ε επηθάλεηα κε LIQUID 

GLASS CRYSTAL ζε ιεπηή ζηξώζε, θαη αλ βγνπλ 

θπζαιίδεο λα ηξηθηνύλ θαη λα αζηαξσζνύλ μαλά. 

 Έρεη πνιύ θαιή αληνρή ζηνλ ήιην αιιά δελ είλαη 

θαηάιιειν γηα καθξνπξόζεζκε έθζεζε ζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία (UV). Γηαζέηεη ηελ  θαιύηεξε δπλαηή αληνρή  

από όια ηα αληίζηνηρα πξντόληα. 

 Αληηθείκελα δηαθνζκεηηθά κε ρακειό εηδηθό βάξνο 

πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη γηα λα κελ επηπιεύζνπλ ή 

κεηαθηλεζνύλ κέρξη ηελ ηειηθή σξίκαλζε ηνπ πιηθνύ. 

 πληζηάηαη λα κελ αλακηγλύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο 

πιηθνύ.  Ζ ζεξκνθξαζία επηηαρύλεη ηελ εμώζεξκε 

αληίδξαζε θαη εγθισβίδεη θπζαιίδεο από ηελ κίμε ηνπ 

πιηθνύ. Αλ παξαηεξεζεί ππεξζέξκαλζε ηνπ πιηθνύ κελ 

ην ρξεζηκνπνηήζεηε.  

 ε πεξίπησζε ζνβαξήο ππεξζέξκαλζεο κε πηζαλή 

έθιπζε θαπλνύ, ςεθάζηε κε ζπξέπ λεξνύ ηελ επηθάλεηα 

γηα λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία. 

 Κιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη κελ αιιάδεηε ηα θαπάθηα 

ηνπο.  

 πληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα 

θάζε εθαξκνγή.  

 Δλδείθλπηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ή από άηνκα κε 

ηελ θαηάιιειε ηερληθή εθπαίδεπζε. 

 Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο 

καο γηα ηερληθά ζέκαηα. 

 

ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ LIQUID GLASS CRYSTAL 

Μπνξείηε λα ρξσκαηίζεηε ην πγξό γπαιί κε ηηο δηαθαλείο 

ρξσζηηθέο SWAN COLOURMIX LIQUID GLASS, πνπ δηαηεξνύλ 

ηελ δηαθάλεηα ηνπ πγξνύ γπαιηνύ ελώ παξάιιεια πξνζθέξνπλ 

εμαηξεηηθό ρξσκαηηζηό απνηέιεζκα ζηηο δεκηνπξγίεο ζαο.   

Υξεηάδεηαη πνιύ πξνζνρή γηα λα πεηύρεηε ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα. Οη ρξσζηηθέο είλαη πνιύ ζπκππθλσκέλεο. 1-3 

ζηαγόλεο κπνξεί λα είλαη αξθεηέο γηα ρξσκαηηζκό 50gr ηειηθνύ 

πξντόληνο.  

Οδεγίεο εθαξκνγήο: πξνζζέζεηε ηε ρξσζηηθή SWAN 

COLOURMIX LIQUID GLASS ζην Α ζπζηαηηθό ζε κηθξή 

πνζόηεηα. Αλακίμηε θαιά κε θαζαξό γισζζνπίεζηξν κέρξη ηε 

πιήξε νκνγελνπνίεζε ηεο ρξσζηηθήο δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηνλ πάην θαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ. Πξνζζέζηε ην 

ζπζηαηηθό Β (ζθιεξπληήο) θαη αλακίμηε θαιά.  

 

Πξνζνρή: κεγάιε πνζόηεηα ρξσζηηθήο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 

πήμε ηνπ πγξνύ γπαιηνύ. Οη ρξσζηηθέο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην ρξσκαηηζκό νιόθιεξεο ηεο θαηαζθεπήο 

ή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ηειηθή ζηξώζε γηα λα  

δεκηνπξγήζνπλ έλα θόλην. Λάβεηε ππόςε όηη ε ρξσκαηηζκέλε ξεηίλε 

ζην δνρείν αλάκημεο ζα θαίλεηαη πνιύ πην ζθνύξα από όηη όηαλ 

εθαξκόδεηαη ζε ιεπηόηεξε ζηξώζε ζε κεγάιε επηθάλεηα. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε εξγαιεία ή ηπρόλ πεξηζζεύκαηα, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 
κε δηαιπηηθό λίηξνπ. Αθνύ πήμεη  βγαίλεη κόλν κε δηαβξσηηθό Mercola 
STRIPP & CLEAN. 
 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
1kg/m

2
/mmπάρνπο 

 
TEXNIKAXAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
πζηαηηθό  Α    

Βάζε: Δπνμεηδηθή ξεηίλε, πξντόλ αληίδξαζεο bisphenol A-

(Epichlorhydrin) 

Μνξθή: Λεπηόξξεπζην πγξό   

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Γηάθαλν    

Δηδηθό βάξνο: 1080 kg/m
3 
25

ν
C (ASTMD 4052)  

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Ca. 0.009 kg/m
3 
20 

ν
C  

εκείν αλάθιεμεο: >150
 ν
C   

 

πζηαηηθό  Β 

Βάζε: Πνιπακίλε 

Μνξθή: Τγξό 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Γηάθαλν 

Δηδηθό βάξνο: 1020 kg/m
3 
25

ν
C 

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Μηθξή δηαιπηόηεηα 

εκείν αλάθιεμεο:  >90
ν
C 

 

ΜΗΓΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

Αλαινγία αλάκημεο:         Α : Β = 100 : 50 

 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 10’ – 20’ ιεπηά ζηνπο  20
0
C (100 γξακκάξηα 

κείγκαηνο , ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θαη ςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

κεηώλεηαη δξαζηηθά ) 

Αξρηθή σξίκαλζε: 2,5 - 4,5  ώξεο ζηνπο 20
0
C , (100 γξακκάξηα 

κείγκαηνο) 

Σειηθή σξίκαλζε: ε πιήξεο σξίκαλζε γίλεηαη ζε 4 - 7 εκέξεο. 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 15
0
C - 35

0
C 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C- 35

0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην 

ειηαθό θσο. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

ΔΣ 320gr (A+B) 1888  5204094018889 

ΔΣ 1kg (A+B) 1889  5204094018896 

ΔΣ 3kg (A+B) 1890  5204094018902 

ΔΣ 24kg (A+B) 1891  5204094018919 

  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
εη κεηαιιηθά δνρεία 320gr, 1kg, 3kg, 24kg 

 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

ΤΣΑΣΗΚΟ Α 

 

 

Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο 
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - 
Πξνθαιεί ζνβαξό  νθζαικηθό εξεζηζκό Muta. 2: H341 - Ύπνπην 
γηα πξόθιενε γελεηηθώλ ειαηησκάησλ Skin Irrit. 2: H315 - 
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε P101: Δάλ δεηήζεηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο 
ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264: Πιύλεηε 
ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Δ  ΠΔΡΙΠΣΩΗ  ΔΠΑΦΗ  ΜΔ  
ΣΟ  ΓΔΡΜΑ: Πιύληε  κε  άθζνλν λεξό P305+P351+P338: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 
ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P308+P313: ε 
πεξίπησζε έθζεζεο ή πηζαλήο έθζεζεο: 
πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό P501: Γηάζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα 
δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο EUH205: Πεξηέρεη 
επνμεηδηθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 
Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Πξντόλ αληηδξάζεσο: 
δηο-Α- (επηρισξπδξίλε) (ΜΒ <700); [(Π-ηνιπινμπ) κεζπι] νμηξάλην 
 

ΤΣΑΣΗΚΟ Β 

 

 

Acute Tox. 4: H302+H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Aquatic Chronic 3: H412 - 
Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 
επηπηώζεηο Skin Corr. 1B: H314 - Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά 
εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί 
λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε P101: Δάλ 
δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ 
πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264: Πιύλεηε 
ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα  
 

ηα κάηηα/πξόζσπν P301+P330+P331: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 
ΚΑΣΑΠΟΗ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ πξνθαιέζεηε εκεηό 
P304+P340: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα 
ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 
ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά 
ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. 
πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ 
πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
δήκνο ζαο. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 3-ακηλνκεζπι-
3,5,5-ηξηκεζπινθπθινεμπιακίλε; Βελδπιηθή αιθνόιε; Σξηκεζπιεμαλν-
1,6-δηακίλε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.   
 
 


