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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν PU FLEX 2000 UV PROTECT, είλαη εηδηθή  επαιεηπηηθή 
κνλσηηθή επίζηξσζε αιεηθαηηθήο πνιπνπξεζάλεο γηα ηαξάηζεο θαη 
ζπλήζεηο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία 
θαη ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία UV. Είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε 
πξνζηαζία από ηηο  θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ήιην 
πνιπνπξεζαληθώλ κνλσηηθώλ θαη πνιιώλ άιισλ επηρξηζκάησλ. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία UV  

 Αληνρή ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο: -40
ν
C έσο +80

ν
C 

 Υξσκαηηθή ζηαζεξόηεηα, ρσξίο θηκσιίσζε, αθόκα θαη 
θαηόπηλ καθξνρξόληαο έθζεζεο ζε UV 

 Έρεη κεγάιε ειαζηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα θάιπςεο κηθξώλ 
ξσγκώλ 

 Άξηζηε ζπκβαηόηεηα κε ηα επαιεηθόκελα πνιπνπξεζαληθά 
κνλσηηθά ηαξαηζώλ 

 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε πνξώδεηο επηθάλεηεο θαη αθόκα θαη 
ρσξίο ηελ ρξήζε αζηαξηνύ 

 Αληνρή ζηελ ηξηβή 

 Μεγάιε αληνρή ζε ιηκλάδνληα λεξά θαη πνιιά ρεκηθά 

 Μεραληθή αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο 

 Αληνρή ζε θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ 
 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν PU FLEX 2000 UV PROTECT είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επηζθεπή, 
βειηίσζε θαη αλαδσνγόλεζε εθαξκνγώλ πνιπνπξεζαληθώλ 
κνλσηηθώλ ηαξάηζαο, πξνζθέξνληαο κία ηζρπξόηεξε επίζηξσζε κε 
εμαηξεηηθέο αληνρέο, ε νπνία εληζρύεη θαη πξνζηαηεύεη παιηέο θαη 
λέεο εθαξκνγέο. Είλαη επίζεο θαηάιιειν θαη γηα βεξάληεο, δώκαηα, 
δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο πεδώλ, αλνηθηά παξθηλγθ θαη πνιιέο 
άιιεο επηθάλεηεο. πληζηάηαη γηα ηελ επηθάιπςε κνλώζεσλ από 
αθξό πνιπνπξεζάλεο. 
Σν PU FLEX 2000 UV PROTECT ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζαλ 
ηειηθή επίζηξσζε πάλσ από ην PU FLEX 1000.  
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ  
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα 
έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο.  
Οη επηθάλεηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο από ζθόλεο, 
ιηπαξέο νπζίεο, ζαζξά ππνιείκκαηα θαη πγξαζία πνπ κπνξεί λα  

επεξεάζνπλ ηελ πξόζθπζε. Δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε βξεγκέλεο 
επηθάλεηεο ή ζε κέξεο πνπ αλακέλνληαη βξνρέο. 
 
Δθαξκνγή 
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην PU FLEX 2000 πξηλ ηελ ρξήζε.  
2. Ρίμηε αξθεηό πιηθό πάλσ ζηελ πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα θαη 

απιώζηε ην κε ξνιό. πλερίζηε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα 
θαιπθζεί πιήξσο ε επηθάλεηα.  

3. Γηα κεγαιύηεξεο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ςεθαζηηθό 
Airless Spray. 

4. Μεηά από 4 ώξεο έσο 24 ώξεο εθαξκόζηε ηε δεύηεξε ζηξώζε PU 
FLEX 2000. Ο ρξόλνο αλακνλήο κεηαμύ ησλ ζηξώζεσλ δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 48 ώξεο. 

5. Σν PU FLEX 2000 κπνξεί λα αξαησζεί κέρξη 10% κε δηαιπηηθό DIL 
X 100  

6. Υξόλνο σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ: 8 - 24 ώξεο αλάινγα κε ηηο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ 
επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5

0
C θαη 

35
0
C.  
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηε ρξήζε κε δηαιπηηθό 
πνιπνπξεζάλεο DILX 100 
 
ΑΠΟΓΟΖ 
120 - 200 gr/m

2
 αλάινγα κε ηελ νκαιόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε 
Υξώκα: Λεπθό  
Υξόλνο ζρεκαηηζκνύ πκελίνπ: 30’ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο 
Eηδηθό βάξνο : 1,05 ± 1,1 
Ημώδεο : 2.100 - 2.500 cps 
Δπηκήθπλζε ζην όξην ξήμεο (DIN 53504) :150 % 
Σάζε ζην όξην ξήμεο (DIN 53504) : 4,65 Ν/mm

2
 

θιεξόηεηα SHORE D : 30 
Αληνρή ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο: -40

ν
C - +80

ν
C. 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5
ν
C - +40

ν
C. 

Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα (ΑSTM D903) : > 2 Ν/mm
2
 

Αληνρή ζηε γήξαλζε (QUV-se ACCELERATED WEATHERING 
CYCLIC CORROSION TESTER) 
Τπνβνιή ζε ηερληθή γήξαλζε 2000 σξώλ, απνηεινύκελε από 
ηνπο αθόινπζνπο θύθινπο: 
α. 4 ώξεο έθζεζε ζε ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ζε πεξηβάιινλ 60

ν
C. 

β. 4 ώξεο έθζεζε ζε πγξαζία, ζε πεξηβάιινλ 50
ν
C. 

Απνηέιεζκα: Κακία ρξσκαηηθή αιινίσζε 
                        Κακία θηκσιίσζε 
                        Δηαηήξεζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ 
                        Δηαηήξεζε ηεο ειαζηηθόηεηαο 
Υξόλνο παηήκαηνο: 12 - 24 ώξεο (20

o
 C, 50% RH) 

Υξόλνο πνιπκεξηζκνύ: 7 κέξεο (πλζήθεο: 20
o
C, 50% RH) 

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

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

πξντόλ (θαηεγνξία ζ(Δ)) 500 gr/lt (2010) έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. 

Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 490 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Λεπθό 

4Kg 5236  5204094052364

  

 

 
 
 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
-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. 
 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Λεπθό:  4Kg 

 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 
 
 
Acute Tox. 4: H312+H332 - Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή 
ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Aquatic Chronic 3: H412 - Επηβιαβέο 
γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 
Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε 
πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο 
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. 
Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Resp. Sens. 1: H334 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή 
δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί 
εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT RE 2: H373 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 
παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε (Από ην ζηόκα) STOT 
SE 3: H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο 
νδνύ 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 P264: Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να 
θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P305+P351+P338: 
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε 
πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε 
P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε 
ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε P501: Δηάζεζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην 
ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο EUH204: 
Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. Πεξηέρεη Δηο (1,2,2,6,6-πεληακεζπιν-4-πηπεξηδπι)  

 
 

ζεβαθηθό, Μεζπιν 1,2,2,6,6-πεληακεζπιν-4-πηπεξηδπι ζεβαθηθό, 
Τδξνμπ παξάγσγν βελδνηξηαδνι. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ηαμηλόκεζε: Ξπιόιην, κίγκα ηζνκεξώλ; 1,6-εμαλνδηπι-δηο (2- (2- (1-
αηζπινπεληύιην) -3-νμαδνιηδηλπι) αηζπι) θαξβακηθό; 3-ηζνθπαληθό-
3,5,5-ηξηκεζπινθπθινεμπιν ηζνθπαληθό, νιηγνκεξή; Ιζνθπαληθό 3-
ηζνθπαλαηνκεζπιν-3,5,5-ηξηκεζπινθπθινεμύιην 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


