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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν PGP DRYPROOF ROOF PAINT είλαη πξσηνπνξηαθό ρξώκα 
έηνηκν πξνο ρξήζε, κε βάζε ην αζθαιηαινπκίλην. πλδπάδεη 
ζηεγαλσηηθέο, θαη αληαλαθιαζηηθέο ηδηόηεηεο κε έλα πέξαζκα. 
Πξνζηαηεύεη από ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
αληαλαθιά πάλσ από ην 70% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 
κεηώλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία έσο θαη 9

o
C θάησ από ηελ ζηέγε ην 

θαινθαίξη. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 πλδπάδεη πίζζα θαη αινπκίλην ζε έλα ρέξη 

 Αληαλαθιά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία  

 Αληέρεη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Δηαηίζεηαη ζε αζεκί ρξώκα   
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Πξνζηαζία, επηδηόξζσζε θαη θξεζθάξηζκα ζε αζθαιηόπαλα 
θαη πηζζαξηζκέλεο επηθάλεηεο. 

 Πξνζηαζία, επηδηόξζσζε ζε κεηαιιηθέο θαη γαιβαληζκέλεο 
ζηέγεο, πξνθαηαζθεπαζκέλα ζπίηηα, ηξνρόζπηηα θιπ. 

 Εθαξκόδεηαη ζε δνκηθέο επηθάλεηεο όπσο κπεηόλ, ζνβά, 
κεηαιιηθέο, γαιβαληζκέλεο θιπ. πνπ βξίζθνληαη  πάλσ από ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ  
1. Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή 

γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο.  
2. Οη επηθάλεηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη 

θαζαξέο από ζθόλεο, ιηπαξέο νπζίεο, ζαζξά ππνιείκκαηα 
θαη πγξαζία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξόζθπζε. 

3. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα.  
4. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα σξηκάζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 

ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην 6%.  

5. Ήδε αζθαιησκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα παξακείλνπλ 
εθηεζεηκέλεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
κήλεο θαη νη αηέιεηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ επηζηξώζεσλ 
(ζθαζίκαηα, μεθινπδίζκαηα) πξέπεη λα εληνπηζηνύλ, λα 
αθαηξεζνύλ θαη λα πεξαζηνύλ ηνπηθά κε PGP DRYPROOF 
ASPHALT COATING.    

6. Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ από ηπρόλ 
ζθνπξηά θαη ζαζξά θαη λα πεξαζηνύλ κε αληηζθσξηαθό 
αζηάξη κεηάιισλ.  

 

 
 

7. Γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα παξακείλνπλ εθηεζεηκέλεο 
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα έμη κήλεο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ PGP 
DRYPROOF ROOF PAINT.    

 
Δπηζθεπή ξσγκώλ: ε πξνζεθηηθή επηζθεπή ησλ ξσγκώλ είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα λα πεηύρνπκε καθξνρξόληα ζηεγαλνπνίεζε.  

 
Δθαξκνγή 
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην PGP DRYPROOF ROOF PAINT πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  
2. Εθαξκόδεηαη κε θαξδύ, ζθιεξό πηλέιν βάθνληαο πάληα πξνο ηελ 

ίδηα θαηεύζπλζε.   
3. Εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ε δεύηεξε ζηξώζε κπνξεί λα εθαξκνζηή 

κεηά από 24 ώξεο ζηαπξσηά πξνο ηελ πξώηε. 
4. Οη επηθάλεηεο κπνξνύλ λα παηεζνύλ  κεηά από 48 ώξεο.  
5. Η εθαξκνγή ηνπ PGP DRYPROOF ROOF PAINT δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο(< 8
0
C), ζε πνιύ πςειέο 

(>35 °C), ή όηαλ πξνβιέπεηαη βξνρή ή παγεηόο.  
 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit. 

Όηαλ ην πιηθό ζθιεξύλεη, απνκαθξύλεηαη κόλν κε κεραληθά κέζα. 

ΑΠΟΓΟΖ 
5 - 8 m

2
/Lt αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Υξώκα: Αζεκί 

Βάζε: Αζθαιηόπηζζα  

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή 

Μνξθή: Παρύξξεπζηνο πνιηόο 

Ππθλόηεηα: 0,98 - 1,02 Κg/Lt 

Αξαίσζε: Δελ αξαηώλεηαη 

ηέγλσκα: 5 - 6 ώξεο ζηελ αθή ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C θαη πγξαζία 

50%.Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / πγξέο 

ζπλζήθεο.  

Δπαλαβαθή: 24 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C θαη πγξαζία 50%. 

Σειηθό ζηέγλσκα: 24ώξεο ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C θαη πγξαζία 

50%.Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / πγξέο 

ζπλζήθεο.  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζ(Δ): «Εηδηθά επηρξίζκαηα ελόο 

ζπζηαηηθνύ»):500 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 499 

gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C-35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ 

πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 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 

3Lt 7194  5204094071945 

10Lt 7195  5204094071952 

20Lt 7196  5204094071969 

  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Δνρείν 3Lt, 10Lt, 20Lt 

 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 

 

Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήοAsp. 
Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύοFlam. Liq. 2: 
H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηαSTOT RE 2: H373 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 
παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε P101: Εάλ δεηήζεηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο 
ή ηελ εηηθέηα  P102: Μαθξηά από παηδηά  P210: Μαθξηά από 
ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη 
άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε  P280: Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν  P303+P361+P353: Ε 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): 
Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα.Ξεπιύλεηε ην 
δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη 
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζεπνπ δηεπθνιύλεη ηελ 
αλαπλνή  P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: 
Υξεζηκνπνηείζηε ζθόλε ABC ππξνζβεζηήξαο γηα λα θαηάζβεζε  
P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο 
ζαο. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: αηζπινβελδόιην; 
απόζηαγκα (πεηξειαίνπ), ειαθξά θαηεξγαζκέλα κε πδξνγόλν 
Κεξνμίλε - κε πξνδηαγεγξακκέλε; Νάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά, 
θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν, < 0.1 % EC 200-753-7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


