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ΔΚΘΔΖ Δ ΜΟΛΤΒΓΟ
ΠΡΟΟΥΖ: Η επεμεξγαζία παιηώλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ όπσο
ζηεγλό ηξίςηκν ή ρξήζε θιόγαο γηα ηελ απνκάθξπλζε παιηώλ
επηζηξώζεσλ δεκηνπξγεί ζθόλε θαη επηθίλδπλεο αλαζπκηάζεηο.
Ελδέρεηαη λα απειεπζεξσζεί ζθόλε κνιύβδνπ. Ο κόιπβδνο είλαη
ηνμηθόο. Η έθζεζε ζηελ ζθόλε κνιύβδνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζνβαξή αζζέλεηα. Τγξό ηξίςηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ
είλαη δπλαηόλ. Εάλ ε έθζεζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηελ
παξνρή ηνπηθνύ εμαεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο
κνιύβδνπ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν SILVER METALLIC είλαη αζεκί κεηαιιηθό ρξώκα, ηδαληθό γηα
δηαθόζκεζε θαη πξνζηαζία επηθαλεηώλ. Εθαξκόδεηαη ζε
κέηαιια, μύια, ραξηόλη, ζνβά, ύθαζκα θαη ηα πεξηζζόηεξα
πιαζηηθά. Έρεη κεγάιε θαιππηηθόηεηα, εμαηξεηηθή πξόζθπζε,
εύθνιν άπισκα θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθό θηλίξηζκα θαη
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Είλαη θαηάιιειν γηα εζσηεξηθή θαη
εμσηεξηθή ρξήζε.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Μεγάιε θαιππηηθόηεηα
 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε
 Εύθνιν άπισκα
 Εμαηξεηηθό θηλίξηζκα
 ηαζεξόηεηα ρξώκαηνο
 Δελ πεξηέρεη κόιπβδν
 Εύθνιε εθαξκνγή
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Ιδαληθό γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαθόζκεζε επηθαλεηώλ.
 Ιδαληθό γηα ενξηαζηηθέο δηαθνζκήζεηο αληηθεηκέλσλ θαη
επηθαλεηώλ, δηαθνζκήζεηο θαζξεθηώλ, θάγθεισλ,
κεηαιιηθώλ θξεβαηηώλ θιπ.
 Καηάιιειν γηα κέηαιια, μύια, ραξηόλη, ζνβά, ύθαζκα θαη ηα
πεξηζζόηεξα πιαζηηθά.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ
Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο,
απαιιαγκέλεο από μέλα πιηθά (ζθνπξηέο, ιάδηα, γξάζα, άιαηα,
ζθόλεο, θιπ).

ΑΠΟΓΟΖ
12 - 15 m2/lt
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σύπνο : Υξώκα δηαιύηνπ
Δηδηθό βάξνο: 0,97 gr/cm3 250C
Ημώδεο: 150 cps 250C
Μέζνδνο εθαξκνγήο: πηλέιν ή ξνιό ή πηζηόιη
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10νC - 35νC
Αξαίσζε: Έηνηκν πξνο ρξήζε
ηέγλσκα: ηελ αθή 20 - 30 ιεπηά
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 ζπζηαηηθνύαληηδηαβξσηηθό θηλίξηζκα”): 500gr/lt(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά
κέγηζην 480 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε)
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
180ml
ΤΚΔΤΑΗΑ
180ml

ΚΩΓΗΚΟ
09037

BARCODE
5204094090373

ει. 1

Δθαξκνγή
Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο
Εθαξκόζηε δύν ρέξηα SWAN RUST PRIMER, ή SWAN ΜΙΝΙΟ
γηα αληηζθσξηαθή πξνζηαζία.
Εθαξκόζηε έλα ή δύν ρέξηα SILVER METALLIC αλάινγα κε ηελ
εθαξκνγή.
Άιιεο επηθάλεηεο
Εθαξκόζηε θαηεπζείαλ έλα ή δύν ρέξηα SILVER METALLIC
αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή.

ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Ο θαζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ
ρξήζε κε δηαιπηηθό λίηξνπ ή δηαιπηηθό γεληθήο ρξήζεο.
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

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.

ει. 2

Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Asp.
Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε
θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο Flam. Liq.
2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Repr. 2: H361d Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν Skin Irrit. 2: H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή
επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε 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 P331: MHN πξνθαιέζεηε
εκεηό P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε
ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο
(Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)
EUH208: Πεξηέρεη αηζπινκεζπινθεηνμίκε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη
αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε:
ηνινπόιην (CAS: 108-88-3); μπιόιε (κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS:
1330-20-7); λάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά, θαηεξγαζκέλε
κεπδξνγόλν, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-48-9);
αηζπινβελδόιην (CAS: 100-41-4)
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