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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Η νκνηόκνξθε ρξσκαηηθή εκθάληζε εμαξηάηαη από ηε δνζνινγία θαη
ηελ νκνηνγέλεηα ηεο αλαινγίαο ησλ ζπζηαηηθώλ αλάκημεο (ηζηκέλην,
λεξό, αδξαλή, πξόζκηθηα θαη ρξσζηηθέο).
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Ο θαζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ
ρξήζε κε λεξό θαη ζαπνύλη
ΑΠΟΓΟΖ
400gr – 800gr / 50kg ηζηκέληνπ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εμαηξεηηθή πνηόηεηα
 Υςειή απόδνζε
 Άξηζηνο ρξσκαηηζκόο
 Αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Καηάιιειν γηα όινπο ηνπο ηύπνπο εθαξκνγώλ ζθπξνδέκαηνο θαη
ηζηκεληνθνληακάησλ ζπγθεθξηκέλεο ρξσκαηηθήο απόρξσζεο
όπσο θνληάκαηα αξκνιόγεζεο θαη ηειηθήο επίζηξσζεο εμνκάιπλζεο, πιάθεο, θπβόιηζνη, ηζηκεληόιηζνη, παγθάθηα,
δαξληηληέξεο θιπ.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Πξνεηνηκάζηε ην ππόζηξσκα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θνληάκαηνο πνπ επηζπκείηε λα ρξσκαηίζεηε. Γηα λα ειέγμεηε
ην ηειηθό ρξώκα, αλακείμηε κηα κηθξή πνζόηεηα ISOMIX
CEMENT COLOR κε ην θνλίακα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε
θαη εθαξκόζηε πάλσ ζε έλα ηζηκεληόιηζν. Αξρηθά ην ρξώκα
είλαη πην ζθνύξν όζν ην θνλίακα είλαη λσπό. Όηαλ ζηεγλώζεη
ην ρξώκα είλαη θσηεηλόηεξν – αλνηρηόηεξν.
2. Αλακείμηε θαιά ην ISOMIX CEMENT COLOR κε ην θνλίακα
θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε λεξό. Παξεθθιίζεηο ησλ
απνρξώζεσλ είλαη πηζαλέο αλάινγα κε ην ρξώκα θαη ηελ
θνθνκεηξία ηνπ θνληάκαηνο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζε
αλόξγαλα άιαηα, ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη, θαζώο θαη ηηο κεζόδνπο ηειηθήο
ζθιήξπλζεο.
3. Αλαινγία αλάκημεο: 400gr – 800gr / 50kg ηζηκέληνπ αλάινγα
κε ηελ επηζπκεηή απόρξσζε.
4. Εθαξκόζηε ην κίγκα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ
θνληάκαηνο.
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ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 50C -300C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ
πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρεία ησλ 400gr & 800gr
ΤΚΔΤΑΗΑ
400gr (κπιε)
400gr (θόθθηλν)
400gr (ώρξα)
400gr(πξάζηλν)
400gr(καύξν)
800gr (κπιε)
800gr (θόθθηλν)
800gr (ώρξα)
800gr(πξάζηλν)
800gr(καύξν)

ΚΩΓΗΚΟ
01785
01786
01787
01788
01789
01790
01791
01792
01793
01794

BARCODE
5204094017851
5204094017868
5204094017875
5204094017882
5204094017899
5204094017905
5204094017912
5204094017929
5204094017936
5204094017943

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΕE θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΕE, ην
πξντόλ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν P102: Μαθξηά από παηδηά.
Σει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Τν ISOMIX CEMENT COLOR είλαη ρξσζηηθή νπζία ζε κνξθή
ζθόλεο, απνηεινύκελε από κεηαιιηθά νμείδηα πνιύ ιεπηήο
θνθθνκεηξίαο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ έληνλν ρξσκαηηζκό. Δελ
μεζσξηάδεη - έρεη πςειή αληνρή ζηηο ππεξηώδεηο αθηίλεο UV, δελ
επεξεάδεη ην ρξόλν πήμεο ησλ θνληακάησλ, είλαη απιό, εύθνιν
θαη νηθνλνκηθό ζηε ρξήζε. Είλαη δηαζέζηκν ζε 5 ρξώκαηα:
θόθθηλν, ώρξα, καύξν, κπιε θαη πξάζηλν.

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Έγρξσκε θνλία
Υξώκα: Μπιε, θόθθηλν, καύξν, πξάζηλν, ώρξα
Ππθλόηεηα: Μαύξν 1 kg/Lt, Κόθθηλν 1,6 kg/ Lt, Ώρξα 0,5 kg/ Lt,
Πξάζηλν 1 kg/ Lt, Μπιε 1 kg/ Lt
Δπθιεθηηθόηεο: Όρη εύθιεθην.
Σνμηθόηεηα: Με ηνμηθό.
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +35°C
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Σει. 2

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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