ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

LUMINOUS PAINT
Χρώμα που φωσφορίζει στο σκοτάδι

07_0620105
C/V 255/W463280
Κωδικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Luminous της Coovar είναι ένα χρώμα νερού που φωσφορίζει στο σκοτάδι μετά από την έκθεση
του στον ήλιο ή σε μια οποιαδήποτε πηγή φωτός. Είναι υδατοδιάλυτο και χαμηλής οσμής υλικό.
Φωσφορίζει πλήρως για 1 ώρα μετά την έκθεση στο φως και για 2 ακόμα ώρες ηπιότερα, ανάλογα με
τον χρόνο έκθεσης.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για να μαρκάρει πόρτες, εξόδους κινδύνου, διαδρόμους, και διάφορα επικίνδυνα
σημεία & αντικείμενα στο σκοτάδι. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεατρικούς χώρους. Για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισμα:
Ματ
Απόχρωση:
Διαφανές απαλό πράσινο
Ειδικό βάρος:
1.41
Στερεά όγκου:
39%
Απόδοση:
13 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος στους 20οC: Στην αφή 30 λεπτά Πλήρως 2 ώρες
Επαναβαφή:
6 ώρες
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων: Νερό.
Συσκευασίες:
500ml, 2,5L
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος υ
κατηγορίας Α/ζ Αστάρια 30g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 27g/l ΠΟΕ.
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρμογής:
Πινέλο Ρολό
Αραίωση κατά προσέγγιση:
10%
Πάχος φιλμ:
30-35 dry microns
Γενικές οδηγίες: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες που πρόκειται να
βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ξεφλουδίσματα ή σαθρά σημεία, και κατάλληλα
ασταρωμένες. Εφαρμόστε 1 στρώση έντονο λευκό χρώμα ως υπόστρωμα και συνεχίστε με 1 ή 2
στρώσεις, σύμφωνα με την συνήθη πρακτική ορθής εφαρμογής χρωμάτων. Σε επιφάνειες έντονα
εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, μπορείτε να περάσετε μια στρώση διάφανο βερνίκι νερού
εξωτερικής χρήσης για καλύτερη προστασία.
Μην εφαρμόζετε κάτω από 7 ° C . Σε κλειστούς χώρους, εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά την
εφαρμογή και το στέγνωμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

-1-

ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

