ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ν.032

Seidenmatt
ΠΡΟΪΟΝ
•

Το einzA Seidenmatt είναι ένα ταχυστέγνωτο σατινέ χρώμα με βάση υψηλής
συνθετικές ρητίνες,, κατάλληλο για εσωτερική αλλά και εξωτερική χρήση.

•

Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση σε ξύλο, μέταλλο, σκληρό PVC αλλά και
ανόργανα υλικά τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

•

Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι και 120°C και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε σώματα θέρμανσης (καλοριφέρ) & σωληνώσεις εκτός από τη λευκή απόχρωση.

•

Άριστη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση & εύκολη εφαρμογή.

•

Δημιουργεί μια ομοιόμορφη και βελούδινη επιφάνεια, μόνιμη ελαστική και ανθεκτική
σε γρατζουνιές και γδαρσίματα.

•

Δεν κιτρινίζει, και πλένεται εύκολα με τα συνηθισμένα οικιακά καθαριστικά.

Τύπος Προϊόντος :

Τελικό σατινέ χρώμα, συνθετικών ρητινών, εσωτερικής &
εξωτερικής χρήσης, ανθεκτικό σε έκθεση σε εξωτερικές
καιρικές συνθήκες αλλά και σε γδαρσίματα, τριβές &
χτυπήματα.

Σκοπός εφαρμογής:

Δημιουργία βελούδινων σατινέ επιφανειών σε ξύλο και
μέταλλο.

Χρωματικές αποχρώσεις:

Λευκό αλλά και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του
συστήματος χρωματισμού einzA mix

Βαθμός γυαλάδας:

Ομοιόμορφη σατινέ

ειδικό βάρος:

Περίπου 1,24 gr / ml ανάλογα με την απόχρωση.

Απόδοση :

10 - 12m2 / lit σε λείες επιφάνειες

Βάση του χρώματος:

100% καθαρή ειδική αλκυδική ρητίνη

Βάση των χρωστικών:

Αμιγείς, ακατακερμάτιστες, ανθεκτικές στον ήλιο & στις
καιρικές συνθήκες

Αντοχή στη max θερμοκρασία : Από 80°C εως τους +180ο C ανάλογα με την απόχρωση
Συσκευασία:

Standard : 10 l - 2,5 l - 750 ml - 250 ml
einzA-mix : 3 l - 1 l - 0,5 l

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αντοχή στο φως:

Πολύ καλή
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Αντοχή στα χημικά:

είναι ανθεκτικό στα κοινά οικιακά καθαριστικά αλλά και
απέναντι στη σαπωνοποίηση.

Αντοχές σε καιρικά φαινόμενα /
Πρόσφυση/ελαστικότητα/
Αντοχή στις τριβές:
Καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ελέγχου DIN
και VOB.
Αραίωση :

Αραιώνεται όταν απαιτείται με κλασσικούς διαλύτες, με
einzA Lackverdünnung AF ή einzA LackverdünnungTerpentinersatz
εφαρμογή με πινέλο & ρολό: Αδιάλυτο
εφαρμογή με πιστόλι υψηλής πίεσης: Αραιώνουμε με νερό
για να επιτύχουμε πυκνότητα ροής 20-25 sec ( σε μέτρηση
με DIN 6 cup) με διάμετρο μπεκ 1.2-1.5mm & πίεση αέρα
περίπου 3.5 bar.
εφαρμογή με πιστόλι airless: Αδιάλυτο. Το einzA
Seidenmatt είναι κατάλληλο για πιστόλια που λειτουργούν
με πιστόνι και διάφραγμα.

Ανάμειξη – Συμβατότητα :

Να μην αναμειγνύονται οι αποχρώσεις μεταξύ τους.

Σημαντική Σημείωση :

Σε ορισμένες έντονες και πολύ σκούρες αποχρώσεις, με
μηχανική καταπόνηση, ένας προσωρινός
αποχρωματισμός μπορεί να παρατηρηθεί στην επιφάνεια.
Η προστασία και η λειτουργικότητα του χρώματος δεν
επηρεάζεται, μόνο οπτικά.
Στην περίπτωση ημι-στιλπνών συστημάτων βαφής, αυτό
μπορεί να συμβεί και είναι αποδεκτό.

Χρόνος στεγνώματος
(20οC 65-75% σχετική υγρασία,
60 μικρά πάχος υγρού φιλμ) : ελεύθερο αφής : min 1 ώρα.
ελεύθερο σκόνης : min.3-4 ώρες
Ο χρόνος στεγνώματος παρατείνεται σε περίπτωση κρύου
και υγρού καιρού.
2η στρώση με πινέλο, ρολό ή πιστόλι : min 24 ώρες
Να αποφεύγεται η εφαρμογή του einzA Seidenmatt σε θερμοκρασίες κάτω από τους +8°C
ή με σχετική υγρασία πάνω από 85%.
Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την
χρησιμοποίηση τους με einzA Lackverdünnung AF ή einzA
Lackverdünnung-Terpentinersatz

Αποθήκευση:

Οι συσκευασίες να αποθηκεύονται προφυλαγμένες από
τον παγετό.
Οι συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί να κλείνονται
ερμητικά.
Άδειες συσκευασίες να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία
αποκομιδής απορριμμάτων ενώ να ανακυκλώνονται
συσκευασίες εντελώς άδειες.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανθεκτικό σε τριβές, εύκολο στην εφαρμογή, δημιουργεί μια εξαιρετική επιφάνεια τόσο
σε οριζόντιες όσο και κάθετες επιφάνειες. Έχει άριστη πρόσφυση, υψηλότατη
καλυπτικότητα ακόμη και σε ακμές, στεγνώνει χωρίς γραμμές και “καβαλήματα”
μπορεί να καθαριστεί με τα κοινά οικιακά καθαριστικά χωρίς να γυαλίσει.
Το einzA Seidenmatt μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως υψηλής ποιότητας βαφή σε
ξύλινες κατασκευές και κουφώματα (εκτός από εξωτερικά κουφώματα) αλλά και σε
μεταλλικά θερμαντικά σώματα (εκτός της λευκής απόχρωσης).
Πάντα να εφαρμόζεται σε γεμάτη και πλούσια στρώση, τελειώνοντας προς μια
κατεύθυνση, κίνηση και εξασφαλίζοντας μια βελούδινη μεταξένια επιφάνεια
Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
1. Γυαλοχαρτίστε προσεκτικά και επιμελώς και καθαρίστε παλιές σταθερές στρώσεις
χρωμάτων. Απομακρύνετε τυχόν χαλαρά ή σαθρά τμήματα.
2. Σε καινούρια ξυλεία (μόνο μαλακή ή λευκή ξυλεία) πρέπει να εφαρμόζεται μία στρώση
πρόληψης άχρωμου συντηρητικού einzA Blaeuerschutz
3. Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού einzA SOLID Vorlack. Μετά από 36 ώρες
στεγνώματος, γυαλοχαρτίστε απαλά. Σημείωση : είναι πολύ σημαντικό το απαλό
τρίψιμο της επιφάνειας πριν τις τελικές εφαρμογές.
4. Τελικές στρώσεις : einzA Seidenmatt-Buntlack.
Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
1. Κλείστε τους πόρους (στοκάρετε) με στόκο λαδιού.
2. Εφαρμόστε μία στρώση ασταριού einzA Vorlack-Schnellschliffgrund.
3. Σημείωση : είναι πολύ σημαντικό το απαλό τρίψιμο της επιφάνειας πριν τις τελικές
εφαρμογές.
4. Τελικές στρώσεις : einzA Seidenmatt-Buntlack.
Μεταλλικές επιφάνειες από σίδερο
• Γυαλοχαρτίστε προσεκτικά και επιμελώς και καθαρίστε παλιές σταθερές στρώσεις
χρωμάτων. Απομακρύνετε τυχόν χαλαρά ή σαθρά τμήματα και καθαρίστε τυχόν
σκουριές.
• Ασταρώστε με μια στρώση (εσωτερικά) ή με δύο στρώσεις (εξωτερικά) με το einzA
Korral-Primer ή με το einzA All-Grund. Σημείωση : είναι πολύ σημαντικό το απαλό
τρίψιμο της επιφάνειας πριν τις τελικές εφαρμογές.
• Εφαρμόστε μια ενδιάμεση στρώση einzA Vorlack-Schnellschliffgrund (εσωτερικά) ή
einzA SOLID Basic Vorlack (εξωτερικά) Note: before the reworking, it is mandatory to
apply a sanding fleece
• Τελικές στρώσεις : einzA Seidenmatt-Buntlack. Σημείωση : Εναλλακτικά αντί για την
ενδιάμεση στρώση υποστρώματος einzA Vorlack μπορούν τελικές και ενδιάμεσες
στρώσεις να είναι με einzA Seidenmatt-Buntlack.
Επαναβαφή ήδη βαμμένων επιφανειών:
•

Παλαιότερες, καλά προσφυόμενες και σταθερές βαφές, αποτελούν ιδανικό
υπόστρωμα για την επίτευξη ημι ματ βελουδινων μεταξένιων επιφανειών.

•

Το ίδιο αποτέλεσμα βάσης, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μίας στρώσης einzA
Vorlack-Schnellschliffgrund ή einzA SOLID Basic Vorlack (πριν την τελική εφαρμογή
του einzA Seidenmatt).
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Σημείωση σχετική με τη στιλπνότητα :
Η αρχική στιλπνότητα στα σατινέ & ημιματ αλκυδικά προϊόντα σύμφωνα με τους κανονισμούς των
VOC 2010 είναι συστημική. Ανάλογα με την απόχρωση, ο σχηματισμός της τελικής στιλπνότητας
μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 28 ημέρες.
Αυτή σταδιακή αλλαγή στιλπνότητας σχετίζεται με την αλλαγή της ποιότητας που ορίζει ο νομοθέτης
και συμμορφώνεται με τους αποδεκτούς κανόνες της τεχνολογίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Κωδικός προϊόντος (Giscode)
M-LW01
Σημείο έκρηξης :
Μη εφαρμόσιμο, μη εύφλεκτο προϊόν.
Κώδικας σύμφωνα με τον κανονισμό κωδικοποίησης της επικινδυνότητας: Μη εφαρμόσιμο.
Το προϊόν αυτό υπόκειται στους κανόνες των « επικίνδυνων προϊόντων ».
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη REACH Βάση Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EC) Regulation Νο 1907/2006.
Όλες οι υποχρεωτικές σημάνσεις, από 01/06/2015 περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια
ασφαλείας σύμφωνα με τους CLP κανόνες (GHS) και σύμφωνα με τους EC κανονισμούς (no.
1272/2008). Διαθέσιμα στο www.einzA.com και μπορούν ζητηθούν οποιαδήποτε στιγμή με email
στο sdb@einzA.com. Σημάνσεις και οδηγίες στα δοχεία πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη
Περιεχόμενα VOC σύμφωνα με τους κανονισμούς VOC 2004/42/EG : Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το
προϊόν κατηγορία ΙΙΑ (υποκατηγορία d) Wb max : 300 gram / lit (2010). Το προϊόν einzA Seidenmatt
περιέχει λιγότερο από 300 gram/lit ΠΟΕ
Οι προηγούμενες πληροφορίες καταρτίστηκαν ευσυνείδητα σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση
της γνώσης της τεχνολογίας δοκιμών και πρέπει να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήρια γραμμή.
Λόγω της πληθώρας χρήσεων και μεθόδων εργασίας, δεν είναι δεσμευτική, δεν δημιουργεί καμία
συμβατική σχέση και δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από δική του ευθύνη να ελέγχει τα προϊόντα
μας. Διαφορετικά ισχύουν οι όροι παράδοσης και πληρωμής. Εκδόθηκε 08/2017 ; Με αυτό, όλα τα
προηγούμενα φύλλα προδιαγραφών δεν είναι πλέον έγκυρα.
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