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Το INTEHARD είναι σκληρυντής για αλκυδικά χρώματα διαλύτη, 
για χρήση από επαγγελματίες. Η προσθήκη του στο τελικό χρώμα  
επιταχύνει το στέγνωμα, αυξάνει τη σκληρότητα του στεγνού φιλμ και 
ενισχύει τις αντοχές του στα οξέα, τα αλκάλια και την υγρασία. Διατηρεί 
για περισσότερο χρόνο την γυαλάδα και την απόχρωση ακόμα και σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μέθοδος Εφαρμογής: Ανάμιξη

Χρόνος ζωής μίγματος: 4 - 5 ώρες

Συσκευασία:
Μεταλλικά δοχεία με τάπα 0.375Lt, 
0,75Lt, 5Lt

Αποθήκευση:
Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία 
από 5°C έως 35°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε στο τελικό χρώμα: 
 » Για βαφή με ρολλό/πινέλο: 5 - 10% INTEHARD κατά όγκο. 
 » Για βαφή με πιστόλι: 10 - 15% INTEHARD κατά όγκο.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το μίγμα εντός 4 
ωρών. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω 
από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:
Ισοκυανικός σκληρυντής 
αλκυδικών χρωμάτων 

Πυκνότητα: 0.95 ± 0,02 kg/Lt 

Ιξώδες: 60 ± 5KU

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό 
από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με 
Διαλυτικό Νίτρου ή White Spirit. 

 » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά 
πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε 
συµβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για 
την διάθεση και αποκοµιδή τους.

 » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε 
προστατευμένο χώρο, μακρυά απο την 
ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε 
θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και 
χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για 
την προστασία της αναπνοής. 

 » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι 
στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, 
ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προιόντος.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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