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2. Αλαθαηεύνπκε θαιά κέρξη λα αιιάμεη ε απόρξσζε θαη κε έλα πηλέιν ή
ξνιό απιώλνπκε κηα πνζόηεηα ζηελ επηθάλεηα επηζθεπήο θαη
αθήλνπκε λα ηξαβήμεη.
3. Εθαξκόδνπκε ην παινύθαζκα θαη κε ην πηλέιν ην εκπνηίδνπκε κε
CONSTRUCT.
4. Εθαξκόδνπκε έλα δεύηεξν ρέξη CONSTRUCT όζν ην δπλαηόλ πην
γξήγνξα γηαηί έρνπκε ρξόλν 5 – 6 ιεπηά. Πηέδνπκε αξθεηά κε ην
εξγαιείν ώζηε λα απνθεπρζνύλ ελδηάκεζεο θπζαιίδεο θαη λα γίλεη έλα
ζώκα κε ην παινύθαζκα..
5. ε πεξίπησζε θαηαζθεπώλ αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Aλ
απαηηείηαη κεγαιύηεξν πάρνο επαλαιακβάλνπκε ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 Με ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξε πνζόηεηα ζθιεξπληή από 2%
θπξίσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο επεηδή επηηαρύλεη ην ζηέγλσκα.
 Κιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη ηνλ θαηαιύηε κεηά ηε ρξήζε.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο
επηθάλεηεο
 Σαρύηεηα ζπγθόιιεζεο
 Ιθαλνπνηεηηθόο αλνηθηόο ρξόλνο
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία
 Εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Επηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο πνιπεζηεξηθώλ επηθαλεηώλ.
 Καηαζθεπέο θαη επηζθεπέο ζε ζθάθε, δεμακελέο θαη θαινύπηα
 Πιαζηηθνπνηήζεηο ζε ζθάθε, ζηέγαζηξα θαη απηνθίλεηα
 ηεγαλνπνηήζεηο ζε δεμακελέο, ηαξάηζεο, δαξληηληέξεο
 Ελίζρπζε επηθαλεηώλ
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ
Καινούργιες επιφάνειες: νη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο
θαζαξέο από ιάδηα θαη ζθόλεο.
Παλιές επιφάνειες: είλαη ζεκαληηθό λα αθαηξεζνύλ ζαζξά ηκήκαηα,
ζθνπξηέο, ιάδηα, λα ηξηθηνύλ θαη λα θαζαξηζηνύλ θαιά. Απνκαθξύλεηε
ηξίκαηα θαη ζθόλε κε ζαπνπλόλεξν θαη ζηε ζπλέρεηα μεβγάιεηε κε
θαζαξό λεξό. ηνθάξεηε κε ζηδεξόζηνθν MULTI FILLER ή PLASTIC
METAL όπνπ απαηηείηαη.
Δθαξκνγή
1. ε πεξίπησζε επηζθεπώλ αγξηεύνπκε ηελ επηθάλεηα γύξσ από ηελ
πεξηνρή ηεο επηζθεπήο κε γπαιόραξην, εηνηκάδνπκε ηα θνκκάηηα
παινπθάζκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ θαη θαηόπηλ ελεξγνπνηνύκε
ηνλ πνιπεζηέξα CONSTRUCT πξνζζέηνληαο 2 – 3% από ηνλ
θαηαιύηε ηνπ.
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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Ο θαζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε
αζεηόλ ή δηαιπηηθό λίηξνπ. Σν πνιπκεξηζκέλν πιηθό κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί κόλν κε κεραληθά κέζα.
ΑΠΟΓΟΖ
3 – 6 m2 / Lt αλάινγα κε ηα «ρέξηα» εθαξκνγήο.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Παρύξξεπζην πγξό
Υξώκα: Ειαθξώο κπιε
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή πνιπεζηέξα
Ημώδεο: 900 cPs
Δηδηθό βάξνο: 1,11 gr / ml @ 200C
εκείν αλάθιεμεο: Πεξίπνπ 330C
Γηαιπηόηεο: ε ζηπξέλην ή αζεηόλ
Δπθιεθηηθόηεο: Εύθιεθην
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: 10 – 30 ιεπηά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο
Αλάκημε: Με θαηαιύηε ζε πνζνζηό 2-3%
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C, 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, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Μεηαιιηθά δνρεία 1kg, 5kg
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρείν 1kg
Δνρείν 5kg

ΚΩΓΗΚΟ
07118
07119

BARCODE
5204094071181
5204094071198
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
O CONSTRUCT είλαη θαζαξόο ζημνηξνπηθόο πνιπεζηέξαο δύν
ζπζηαηηθώλ εηδηθόο γηα θαηαζθεπέο. Πξνζθέξεη πςειή αληνρή,
ειαζηηθόηεηα θαη πξόζθπζε. Απιώλεηαη εύθνια, ζηεγλώλεη
γξήγνξα, δελ ζπξξηθλώλεηαη θαη ηξίβεηαη εύθνια. Υξεζηκνπνηείηαη
κόλνο ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε παινύθαζκα.
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Acute Tox. 4: H312+H332 - Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή
ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό
νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί
εύθιεθηα Repr. 2: H361 - Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζηε
γνληκόηεηα ή ζην έκβξπν Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό
ηνπ δέξκαηνο STOT RE 1: H372 - Πξνθαιεί 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 P103:
Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε 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: Μεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ
αλαπλνή P305+P351+P338: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA
ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν.
πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/
πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/
δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ
-Ν. 4042/2012) Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε:
ζηπξόιην (CAS: 100-42-5); μπιόιε (κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 133020-7)
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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.
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