ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΡΟΤ ΓΤΑΛΙΟΤ

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε θαη ιίπε.
2. Χξεζηκνπνηώληαο κηα ζπάηνπια αλαθαηέςηε πνζόηεηεο ζε αλαινγία ξεηίλε
Α πξνο ζθιεξπληή Β, 100 : 60.
3. Αλ εθαξκόδεηε ην πιηθό ζε δόζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε δπγαξηά
αθξηβείαο.
4. Αλαθαηεύεηε κόλν όζε πνζόηεηα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε άκεζα γηαηί
ην κείγκα αξρίδεη λα ζθιεξαίλεη πνιύ γξήγνξα. Όζν κεγαιύηεξε ε πνζόηεηα
αλάκεημεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηόζν πην γξήγνξα
αλαπηύζζεηαη ε ηαρύηεηα σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ ιόγσ εμώζεξκεο
αληίδξαζεο. Θέιεη εμαηξεηηθή πξνζνρή ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 25 βαζκώλ
Κειζίνπ. Πξνηεηλόκελνο ρξόλνο εξγαζηκόηεηαο από 5 – 10 ’ ιεπηά κέρξη 15 –
20’.
5. Αλ εθαξκόδεηε ην πιηθό ζε δόζεηο ζα πξέπεη ε θάζε ζηξώζε λα εθαξκνζηεί
κόιηο αξρίζεη λα πήδεη ε πξνεγνύκελε ή ελαιιαθηηθά αθνύ έρεη πήμεη ε
πξνεγνύκελε ζηξώζε .
6. Αλ ρξεζηκνπνηείηε θαινύπη ςεθάζηε ην κε MINOS SILICONE SPRAY πξηλ
ηελ έγρπζε ηνπ πιηθνύ ζε απηό γηα λα κελ θνιιήζεη. Γηα θαινύπσκα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί κειακίλε κε spray ζηιηθόλεο, πνιπαηζπιέλην θαη
πνιππξνππιέλην( απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο – λάηινλ θύιια θαη
ζαθνύιεο ) θιπ.
7. Δθαξκόζηε ην πιηθό ζηε πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα έρνληαο θξνληίζεη λα
θαινππσζεί γηα λα κελ ηξέμεη ε ξεηίλε.
8. Καηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ πγξνύ γπαιηνύ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε πςειή
ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ε ζθόλε.
9. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην LIQUID GLASS σο βεξλίθη, απιώζηε νκνηόκνξθα κε
ζπάηνπια ζε όιε ηελ επηθάλεηα.
10. Αλ ηπρόλ εγθισβηζζνύλ θπζαιίδεο αέξνο κπνξείηε λα ηηο βγάιεηε κε
θαξθίηζα.
11. Η αξρηθή σξίκαλζε έξρεηαη ζε 4 – 6 ώξεο θαη ε πιήξεο σξίκαλζε γίλεηαη ζε
4 - 7 εκέξεο αλάινγα κε ην πάρνο ηεο ζηξώζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο.
12. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε νη αηέιεηεο ηνπ θαινππηνύ ή θαη ηεο εθαξκνγήο κπνξεί
λα ηξηθηνύλ κε γπαιόραξηα θαη λα γπαιηζζνύλ κέρξη λα είλαη ζαλ γπαιί .
ΠΡΟΟΥΗ






Η πγξαζία πξνθαιεί αιινηώζεηο ζηελ αληίδξαζε θαη δεκηνπξγεί θπζαιίδεο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηα μύια πνπ δελ είλαη αξθεηά ζηεγλά.
Γελ είλαη θαηάιιειν γηα έθζεζε ζε ειηαθή αθηηλνβνιία (UV) αιιά δηαζέηεη
ηελ θαιύηεξε δπλαηή αληνρή από όια ηα αληίζηνηρα πξντόληα.
Αληηθείκελα δηαθνζκεηηθά κε ρακειό εηδηθό βάξνο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη
γηα λα κελ επηπιεύζνπλ ή κεηαθηλεζνύλ κέρξη ηελ ηειηθή σξίκαλζε ηνπ
πιηθνύ.
Σπληζηάηαη λα κελ αλακηγλύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο πιηθνύ. Η ζεξκνθξαζία
επηηαρύλεη ηελ εμώζεξκε αληίδξαζε θαη εγθισβίδεη θπζαιίδεο από ηελ κίμε






ηνπ πιηθνύ. Αλ παξαηεξεζεί ππεξζέξκαλζε ηνπ πιηθνύ κελ ην
ρξεζηκνπνηήζεηε.
Κιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη κελ αιιάδεηε ηα θαπάθηα ηνπο.
Σπληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε εθαξκνγή.
Δλδείθλπηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ή από άηνκα κε ηελ θαηάιιειε ηερληθή
εθπαίδεπζε.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο καο γηα ηερληθά
ζέκαηα.

ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ ΤΓΡΟΤ ΓΤΑΛΙΟΤ
Μπνξείηε λα ρξσκαηίζεηε ην πγξό γπαιί κε ηηο δηαθαλείο ρξσζηηθέο SWAN
COLOURMIX LIQUID GLASS, πνπ δηαηεξνύλ ηελ δηαθάλεηα ηνπ πγξνύ γπαιηνύ
ελώ παξάιιεια πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθό ρξσκαηηζηό απνηέιεζκα ζηηο δεκηνπξγίεο
ζαο. Χξεηάδεηαη πνιύ πξνζνρή γηα λα πεηύρεηε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Οη
ρξσζηηθέο είλαη πνιύ ζπκππθλσκέλεο. 1-3 ζηαγόλεο κπνξεί λα είλαη αξθεηέο γηα
ρξσκαηηζκό 50gr ηειηθνύ πξντόληνο.
Οδηγίες εφαρμογής: πξνζζέζεηε ηε ρξσζηηθή SWAN COLOURMIX LIQUID
GLASS ζην Α ζπζηαηηθό ζε κηθξή πνζόηεηα. Αλακίμηε θαιά κε θαζαξό
γισζζνπίεζηξν κέρξη ηε πιήξε νκνγελνπνίεζε ηεο ρξσζηηθήο δίλνληαο ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηνλ πάην θαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ. Πξνζζέζηε ην ζπζηαηηθό Β
(ζθιεξπληήο) θαη αλακίμηε θαιά.
Προζοχή: κεγάιε πνζόηεηα ρξσζηηθήο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ πήμε ηνπ πγξνύ
γπαιηνύ. Οη ρξσζηηθέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην ρξσκαηηζκό νιόθιεξεο
ηεο θαηαζθεπήο ή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ηειηθή ζηξώζε γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα θόλην. Λάβεηε ππόςε όηη ε ρξσκαηηζκέλε ξεηίλε ζην δνρείν
αλάκημεο ζα θαίλεηαη πνιύ πην ζθνύξα από όηη όηαλ εθαξκόδεηαη ζε ιεπηόηεξε
ζηξώζε ζε κεγάιε επηθάλεηα.
ΚΑΘΑΡΙΜΟ
Καζαξίδνπκε εξγαιεία ή ηπρόλ πεξηζζεύκαηα, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε κε δηαιπηηθό
λίηξνπ. Αθνύ πήμεη βγαίλεη κόλν κε δηαβξσηηθό Mercola STRIPP & CLEAN.

