
ΑΝΑΜΙΞΗ
6Kg ClimaRoof Kf-2 Latex 
σε 25Kg ClimaRoof Kf-2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,0-1,5Kg/m2/mm

Πρόσθετο πολυµέρες
νερού ακρυλικής βάσης

LATEX 
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Το CLIMA ROOF KF-2 LATEX είναι ένα ειδικό πρόσθετο ακρυλι-
κής βάσης ενίσχυσης του στεγανωτικού συγκολλητικού τσιμε-
ντοειδούς κονιάματος CLIMA ROOF KF-2, που είναι κατάλλη-
λο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα 
δωμάτων. Αυξάνει την ελαστικότητα του συστήματος και την 
αντοχή στην UV ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα Λευκό υγρό

Ανάμιξη 6Kg Clima Roof KF-2 Latex σε 25Kg 
Clima Roof KF-2

Ειδικό βάρος 1,00±0,02Kg/L

Clima Roof KF-2 
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Πρόσθετο πολυµέρες
 νερού ακρυλικής βάσης

Clima Roof KF-2 LATEX 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
»  Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 6Kg. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παι-
διά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου και του 
περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερεια-
κούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Δελτίο δεδομέ-
νων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5oC έως 35oC. 

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμο-
ποιούνται.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με 
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά 
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.


