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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Κίηξηλν 30ml  3493  5204094034933 

Πνξηνθαιί 30ml  3494  5204094034940 

Κόθθηλν 30ml  3495  5204094034957 

Μπιε 30ml  3496  5204094034964 

Πξάζηλν 30ml  3497  5204094034971 

Σπξθνπάδ 30ml  3498  5204094034988 

Μαηδέληα 30ml  3499  5204094034995 

Μαύξν 30ml  3500  5204094035008 

 

  

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Οη SWAN COLOUR LIQUID GLASS είλαη εηδηθέο δηαθαλείο 

ρξσζηηθέο γηα ρξσκαηηζκό πγξνύ γπαιηνύ LIQUID GLASS, 

πνιπεζηεξηθώλ θαη πνιπνπξεζαληθώλ πιηθώλ. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Δμαηξεηηθά ζπκππθλσκέλεο   

 Δμαηξεηηθή δηαθάλεηα 

 8 απνρξώζεηο κε δπλαηόηεηα αλάκημεο 

 Υξσκαηηθή ζηαζεξόηεηα  
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Υξεζηκνπνηείηε ηηο εηδηθέο  ρξσζηηθέο SWAN COLOUR 
LIQUID GLASS πνπ είλαη εηδηθά  ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε κε 
ην LIQUID GLASS & LIQUID GLASS CRYSTAL. 

 Οη ρξσζηηθέο SWAN COLOR LIQUID GLASS έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα έξγα θαιιηηερλίαο κε LIQUID GLASS. 
Υξσκαηίδνπλ ην πγξό γπαιί θαη κπνξείηε λα βιέπεηε ην 
εζσηεξηθό ηνπ ζαλ θξύζηαιιν.   

 Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ρξσκαηίζνπλ 
νιόθιεξε ηελ θαηαζθεπή ή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζηε ηειηθή ζηξώζε ή ζε θάπνηα ελδηάκεζε  γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλα θόλην.  

 Μπνξνύλ λα αλακηρζνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία 
πνιιώλ απνρξώζεσλ.  

 Δίλαη επίζεο θαηάιιειεο θαη γηα πνιπεζηεξηθά θαη 
πνιπνπξεζαληθά πιηθά 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ θαηαζθεπή ζαο. 
2. Πξνζζέζηε ιίγεο ζηαγόλεο ζην ζπζηαηηθό Α (ξεηίλε). 

Πξνζζέηεηε πάληα ηε ρξσζηηθή ζηελ ξεηίλε πξηλ ηελ 
πξνζζήθε ηνπ ζθιεξπληή γηα λα κπνξέζεηε λα έρεηε ρξόλν 
γηα λα πεηύρεηε ηελ επηζπκεηή απόρξσζε.   

3. Γεληθά 1-3 ζηαγόλεο κπνξεί λα είλαη αξθεηέο γηα ρξσκαηηζκό 
50gr ξεηίλεο. 

4. Αλακίμηε θαιά κε θαζαξό γισζζνπίεζηξν κέρξη ηε πιήξε 
νκνγελνπνίεζε ηεο ρξσζηηθήο δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία 
ζηνλ πάην θαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ.  

5. Πξνζζέζηε ην ζπζηαηηθό Β (ζθιεξπληήο) θαη αλακίμηε θαιά.  
6. Σν κείγκα είλαη έηνηκν γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Πξνζνρή κεγάιε πνζόηεηα ρξσζηηθήο κπνξεί λα εκπνδίζεη 
ηελ πήμε ηνπ πγξνύ γπαιηνύ.  

 

 Αλ δνπιεύεηε ην  LIQUID GLASS ζε πνιιέο ζηξώζεηο 
ζεκεηώλεηε ηελ πνζόηεηα ηεο ρξσζηηθήο πνπ πξνζζέηεηε (ζε 
ζηαγόλεο ή κε δπγαξηά αθξηβείαο) θάζε θνξά, γηα λα κπνξέζεηε 
λα μαλαθηηάμεηε ηελ ίδηα απόρξσζε. 

 Πξνζζέηνληαο επηπιένλ ρξσζηηθή κπνξείηε λα ζθνπξύλεηε ην 
ρξώκα. Γη’ απηό θαιό είλαη λα μεθηλήζεηε από πην αλνηρηή 
απόρξσζε. 

 Σν ρξώκα ζα θαίλεηαη πην ζθνύξν ζην θύπειιν απ 'ό, ηη ζηε 
ρύηεπζε, ιόγσ ηνπ βάζνπο ηνπ δνρείνπ. Αλαθαηέςηε θαιά κέρξη 
λα ελζσκαησζεί ε ρξσζηηθή. 

 Όιεο νη απνρξώζεηο SWAN COLOUR LIQUID GLASS 
αλακεηγλύνληαη κεηαμύ ηνπο. Μπνξείηε λα πεηξακαηηζζείηε κε ηα 
ρξώκαηα θαη λα θηηάμεηε ηελ δηθή ζαο απόρξσζε.  

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 
ηνπο κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: ρξσζηηθέο δηαιύηνπ 

Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή δηαιπηώλ  

Υξώκα: 8 βαζηθέο ρξσζηηθέο κε δπλαηόηεηα αλάκημεο  

Δπθιεθηηθόηεο: εύθιεθην  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο : 10
0
C - 35

0
C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +5
0
C 

- +25 
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο ζε θιεηζηή 

ζπζθεπαζία.
 

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
8 βαζηθέο απνρξώζεηο ζε θηάιεο 30ml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Skin Sens. 1: H317 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT SE 3: 
H336 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Δάλ 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  
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γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα 
ηα κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Δ  ΠΔΡΙΠΣΩΗ  ΔΠΑΦΗ  ΜΔ  
ΣΟ  ΓΔΡΜΑ: Πιύληε  κε  άθζνλν λεξό P304+P340: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό 
αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη 
ηελ αλαπλνή P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: 
Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε 
P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο 
ζαο EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη  
μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ηαμηλόκεζε: Ομηθόο n-βνπηπιεζηέξαο; 2-πξνπελντθό νμύ, 2-
κεζπιν-, 2- (δηκεζπιακηλν) αηζπιεζηέξα, πνιπκεξέο κε βνπηπιν 
2-πξνπελντθόο, comps. κε πνιπαηζπιελν γιπθόιε καιετθό C9-
11-αιθπι αηζέξεο 
 
 
Υξσκαηνιόγην 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.    
 
 


