Hydrocontrol
Professional

Ιζοθεπμικό πλαζηικό σπώμα με ανηιμικποβιακή
δπάζη για εζωηεπική σπήζη
Μαη ηζνζεξκηθό πιαζηηθό ρξώκα πδαηηθήο
δηαζπνξάο γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Είλαη ηδαληθό γηα
ρώξνπο κε πγξαζία όπσο θνπδίλεο, κπάληα,
ληνπιάπεο, θαζώο θαη γηα ρώξνπο όπσο νη
επαγγεικαηηθνί θνύξλνη, εξγνζηάζηα θαη απνζήθεο ηξνθίκσλ. Εθαξκόδεηαη γεληθά ζε ρώξνπο
όπνπ απαηηείηαη ζηεγλή αηκόζθαηξα θαη πγηεηλή.
Πεξηέρεη εηδηθά πξόζζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ κύθεηα ηεο κνύριαο, θαζώο επίζεο θαη παινζθαηξίδηα, εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπ-με δηάθνξσλ
κηθξννξγαληζκώλ θαζώο θαη ηελ πγξνπνίεζε
ζπζζσξεπκέλσλ πδξαηκώλ ιόγσ δηαθνξάο
ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ πξντόληνο, απαηηνύληαη 3 ζηξώζεηο
Hydrocontrol (πάρνο μεξνύ πκέλα >200κm) ζε
θαλνληθά πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. Είλαη πνιύ
εύθνιν ζηελ εθαξκνγή θαη πξνζθέξεη έλα
νκνηόκνξθν ultramat θηλίξηζκα.

Πξντόλ ρακειώλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ
ελώζεσλ (Π.Ο.Ε.)
Φηιηθό ζην ρξήζηε θαη ζην πεξηβάιινλ
Δνπιεύεηαη εύθνια
Μνλώλεη ηθαλνπνηεηηθά
Καιύπηεη απνηειεζκαηηθά
Υςειήο απόδνζεο
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Ultra καη θηλίξηζκα.
Ιζνζεξκηθό πιαζηηθό ρξώκα.
Ιδαληθό γηα ρώξνπο κε πγξαζία όπσο θνπδίλεο, κπάληα,
ληνπιάπεο, θαζώο θαη επαγγεικαηηθνί θνύξλνη, εξγνζηάζηα θαη απνζήθεο ηξνθίκσλ.
Πεξηέρεη εηδηθά πξόζζεηα πνπ
θαηαπνιεκνύλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ
κηθξνβηαθώλ αιιαγώλ.
Δνπιεύεηαη εύθνια.

Hydrocontrol
Πποεηοιμαζία & Βαθή Επιθάνειαρ

Οδηγίερ Αζθαλούρ Φπήζηρ

Γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιήο πξόζθπζεο, ε επηθάλεηα απαηηείηαη λα είλαη ζηεγλή, θαζαξή θαη
ειεύζεξε από ζθόλεο, ιίπε, άιαηα, ζθνπξηέο,
ζαζξέο βαθέο θαη ππνιείκκαηα, θνπζθσκέλα
ρξώκαηα θιπ. Γηα λα απνηξέπεηαη ε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη άιιν πιαζηηθό ή αθξπιηθό ρξώκα κεηά ην
KRAFT HYDROCONTROL.

Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα
ζπκβνπιεπηείηε ην Φπιιάδην Δεδνκέλσλ
Αζθαιείαο απηνύ ηνπ πξντόληνο.
Τει. Κέληξνπ Δειεηεξηάζεσλ:

◆ Σε

επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί από κύθε-ηεο
(κνύρια) θαη από άιινπο νξγαληζκνύο, 1 ζηξώζε
MOLD BLOCKER γηα 24 ώξεο ηνπιάρη-ζηνλ,
θαζαξηζκόο, 1 ζηξώζε STAIN BLOCKER AQUA,
3 ζηξώζεηο HYDROCONTROL.

◆ Σε λέεο επηθάλεηεο 1 ζηξώζε DUR AQUA

KRAFT HAFT ή DUR AQUA WHITE θαη 3
ζηξώζεηο HYDROCONTROL.
◆ Σε βακκέλεο επηθάλεηεο 1 ζηξώζε STAIN
BLOCKER AQUA, 3 ζηξώζεηο HYDROCONTROL.
Οδηγίερ Εθαπμογήρ
◆ Εξγαιεία βαθήο: Πηλέιν, ξνιό, παηξόγθα.
◆ Αξαίσζε: 0-5% κε λεξό
◆ Φξόλνο επηθαλεηαθνύ ζηεγλώκαηνο: 4-6 ώξεο,

ζε 25°C θαη 50% ζρεηηθή πγξαζία (νη ρξόλνη
ζηεγλώκαηνο επηκεθύλνληαη ζε πγξέο - θξύεο
ζπλζήθεο).
◆ Ειάρηζηνο ρξόλνο επαλαβαθήο: 24 ώξεο.
◆ Μελ εθαξκόδεηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από

10°C θαη πάλσ από 35°C θαζώο θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία άλσ ηνπ 80%.

210 7793777
Αποθήκεςζη
◆ Απνζεθεύεηε ην πξντόλ ζε ζεξκνθξαζία από

5°C έσο 35°C.
◆ Δηαηεξείηε ηα δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά.

Εζσηεξηθήο Φξήζεο Μαη γηα ηνίρνπο θαη
νξνθέο (Σηηιπλόηεηα < 25@60°) (Α/α) (Υ)
Οξηαθή ηηκή θάζεο I: 75 g/L
Οξηαθή ηηκή θάζεο II: 30 g/L
Μέγηζηε Πεξηεθηηθόηεηα Π.Ο.Ε. πξντόληνο
έηνηκνπ πξνο ρξήζε 29 g/L

Τεσνικά Φαπακηηπιζηικά
Ειδικό Βάπορ (Kg/L)

1 (± 0,05) {ISO 2811}

Σηεπεά καη’ Όγκο (%)

50 (± 1)

Ιξώδερ (KU)

75-85 {ASTM D-562}

pH

8,7-9,5
2

Σςζκεςαζία
◆ Δηαηίζεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ 3L θαη 9L.
◆ Φξσκαηίδεηαη

κε ην ζύζηεκα KRAFT
INSPIRED COLOR θαη κε ηα BASICS.

Απόδοζη (m /L)
Φπόνορ Αποθήκεςζηρ

8-10*
1 έηνο ηνπιάρηζηνλ

Πάσορ Ξηπού Υμένα (κm)

>70κm (αλά ζηξώζε)

Σηιλπνόηηηα (85°)

<1 {ISO 2813}

* αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα θαη ην ππόβαζξν ηεο επηθάλεηαο, ηηο
ζπλζήθεο βαθήο θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο

