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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλική

Εμφάνιση: Λεπτόρευστο υγρό 

Απόχρωση: Διάφανο 

Ιξώδες: (Α+Β) 150 - 500 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: (Α+Β) 0.95  0,02 gr/cm3 

Στερεά κ.β. (Α+Β) 25%

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 
και στεγνώματος:

15 – 25oC

Επιφανειακό στέγνωμα: 20min

Σε βάθος στέγνωμα: 24hrs

Χρόνος επαναβαφής (*): 24hrs

Απόδοση: 10-12m2/lt 

Αραίωση: 5% White spirit ή διαλυτικό Ξυλόλης

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος.

desMofloor ΑΚΡΥλΙΚο ΒΕΡΝΙΚΙ

πΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ είναι τελικό επίχρισμα ακρυλικής βάσεως για οριζόντιες 
και κάθετες επιφάνειες δαπέδου. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές επιφάνειες 
και εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες σε μία ή δύο στρώσεις. Δημιουργεί 
ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στο δάπεδο, πολύ καλές 
χημικές και μηχανικές αντοχές, τέλεια προστασία του δαπέδου και εξαιρετικό 
αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει. 

ΧΡΗΣΕΙΣ

πΕΡΙοΡΙΣΜοΙ

•Υψηλή πρόσφυση
•Τέλεια προστασία του δαπέδου
•Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
•Υψηλή απόδοση
•Εύκολο στο άπλωμα

Ιδανικό για επιφάνειες από:
•Σκυρόδεμα 
•Μπετό
•Πέτρα
•Βιομηχανικό δάπεδο
•Εποξειδικό δάπεδο
•Πατητή τσιμεντοκονία
•Σταμπωτό δάπεδο
•Ψηφιδωτό δάπεδο

•Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
•Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
•Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την 
εφαρμογή.
•Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και 
την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΕΦΑΡΜοΓΗ

•Εφαρμόζουμε το υλικό στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις
•Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί  να αραιωθεί με προσθήκη White spirit ή 
διαλυτικό Ξυλόλης 5%. 
•Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜοΣ ΕΡΓΑλΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο 
ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω 
στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πολυουρεθάνης.  

ΑποΘΗΚΕΥΣΗ

•Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C εως 40°C

πΡοΦΥλΑΞΕΙΣ

•Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές σε 
περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη 
ή επανειλημμένη έκθεση. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
•Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες 
και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης 
ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε 
προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 
μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
/ γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ποΕ
•Κατηγορία προϊόντος A/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 
2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα 
VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt. Συμμορφούμενο 
προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

πΡοΕΤοΙΜΑΣΙΑ ΕπΙΦΑΝΕΙΑΣ
•Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. 
•Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του 
υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. 


