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Hard Metal Extra

Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό
για ντουκοχρώµατα

Πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων.
Παρέχει στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρότητα.
Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα.
Κατάλληλο για όπου απαιτείται σκήρυνση στους 60°C και 70°C
Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερες αντοχές στις
καιρικές συνθήκες.

» Αυξάνει τη σκληρότητα
» Μειώνει το χρόνο στεγνώματος
» Ενισχύει την αντοχή στις καιρικές συνθήκες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος
{ISO 2811} @ 25°C

0.88 Kg/L (±0,02)

Ιξώδες - Flow Cup No4
{ISO 2431} @ 25ºC

12.5sec (±2)

Αναλογία ανάμιξης

5-10% κ.ο.*

* Ανάλογα το προς ανάμιξη προϊόν
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
» Έτοιμο προς χρήση.
» Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
» Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
» Προσθέστε έως 10% κ.ο. στο κατάλληλο βερνικόχρωμα της
KRAFT ανάλογα με τις ενδείξεις του προϊόντος.
» Το ποσοστό του σκληρυντή εάν είναι μεγαλύτερο του 10%
κ.ο. καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο.
» Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
» Μετά την ανάμιξη εφαρμόστε το χρώμα εντός 8 ωρών.
Μετά αυτή τη χρονική περίοδο το ιξώδες του υλικού ενδέχεται
να αυξηθεί.
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
» Καθαρίστε τα εργαλεία με KRAFT NITRO 1100.
» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για
μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε
δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
» Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του
προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

+30 210 7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C
και σε συνθήκες πολύ χαμηλής υγρασίας.
Χρόνος καταλληλότητας του προϊόντος: 12 μήνες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες 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 καταλληλότητα 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.
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Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

