VT-20

Οικοδομική Ρητίνη Κονιαμάτων

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων, ιδανικό για την
ενίσχυση του στεγανωτικού κονιάματος VT-10, όπου οι απαιτήσεις
για στεγάνωση και ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. σύστημα
εξωτερικής θερμομόνωσης). Βελτιώνει την εργασιμότητά του ενώ
παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές του. Είναι
χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων
δαπέδων (τσιμεντοκονίες).
•

Πρόσμικτο γαλάκτωμα για την ενίσχυση του VT-10.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 5 Kg.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά
αστάρια”, Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3 g/L
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε
θερμοκρασίες μεταξύ 5oC έως + 38oC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά
υλικά. Διαβρέχουμε την επιφάνεια με νερό, πριν και μετά την
εφαρμογή του τροποποιημένου με VT-20 κονιάματος, ειδικά τους
θερινούς μήνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες
μικρότερες από 5oC μεγαλύτερες από 35oC.
Το περιεχόμενο του VT-10 των 25Kg προστίθεται στα 5 Kg της
ακρυλικής ρητίνης VT-20 υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί
ένα ομοιογενές μείγμα, κατάλληλο για επάλειψη.
Σε άλλες εφαρμογές αραιώνεται στο νερό του κονιάματος πριν την
ανάμιξη σε αναλογίες (VT-20 : νερό) 1:1 έως 1:3 ανάλογα με την
εφαρμογή και τις τεχνικές απαιτήσεις.
Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση
του προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να
απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

11.20

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitextherm.gr

