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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOL-TEX 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    SOL-TEX 

Περιγραφή: Ακρυλικό, ρητινούχο, πλενόμενο χρώμα νερού, που περιέχει επιλεγμένα 

αδρανή, με καλή καλυπτικότητα και απόδοση. 

Ταξινόμηση UNI 8681  Μονόχρωμη τελική επίστρωση, αραιωμένη σε νερό, με φυσική 

αντίδραση ξήρανσης, ματ, ακρυλικό. (Β4.C.O.A.2.FA) 

Χρήση:   Εσωτερική  

Κατάλληλες Επιφάνειες: Σοβάδες, γυψοσανίδες, σκυρόδεμα, ασταρωμένο σίδερο 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: υγρό 

   Συνδετικό υλικό: ακρυλικό ( UNI 8681 : FA ) 

    Εμφάνιση: ματ 

Ειδικό βάρος:   1,620 ±50 g/l 

Χαρακτηριστικά απόδοσης: Στεγνό υπόλοιπο βάρους: 59 ± 2% 

p.H: 7,5-8 

Αντοχή στο πλύσιμο: (08/Labo): ≈1000 κύκλοι 

Χρώμα:   IVAS "kappa - Selezione Esterni", "Ipi" - Selezione Interni, "  Selezione 

Smalti ( season: RAL Classic k7)", "RAL Design", "NCS – Selezione 

980" και "NCS - Index 1950". Χρώματα που μπορούν να ληφθούν με το 

μοναδικό τιντομετρικό σύστημα, που χαρακτηρίζεται για τους τύπους 

φασματογράφων spec. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία εφαρμογής: min. +5οC max. +40οC  

Σχετική υγρασία: max 80% 

Προετοιμασία επιφάνειας: Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά με καλό 

καθαρισμό. Σαθρά υποστρώματα θα πρέπει πρώτα να απομακρύνονται 

και να επισκευάζονται. Αν το υπόστρωμα χρειάζεται σταθεροποίηση 

εφαρμόζεται και μια στρώση Copolimero. 

Εξοπλισμός: Τύπος εξοπλισμού: Μάλλινο κοντότριχο ρολό , βούρτσα, πινέλο, 

μηχανισμός σπρέι 

Ανάμιξη: Αναλογία ανάμιξης: 20 – 30% νερό=200-300 ml/lt 

Διαδικασία εφαρμογής: Το SOL-TEX εφαρμόζεται σε 2 χέρια, αφήνοντας 6 ώρες κενό 

ενδιάμεσα. Το πρώτο χέρι θα πρέπει να είναι αραιωμένο με 30% νερό 

και το δεύτερο με 20%. Το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα 

που δεν περιέχουν διαλύτες. 

Κατανάλωση:  6 - 7 m2/lt 

Προτεινόμενη ποσότητα ανά m2:140ml 

Κάλυψη ανά συσκευασία: (15lt): 104 m2 περίπου.     
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOL-TEX 

Η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με το είδος του υποστρώματος. 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 

Συσκευασία:   Δοχείο 15lt, 5lt και 0,750lt 

Αποθήκευση: Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: +5οC + 30οC. 

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 μήνες, εάν αυτό 

είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία σε ένα στεγνό και 

υπό σκιά μέρος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Κατάταξη κινδύνου: Δεν χρειάζονται ταμπέλες κίνδυνου σύμφωνα με:    

DL (Law Decree) της 3ης Φεβρουαρίου 1997 n° 52 που τροποποιήθηκε 

από DL την 25η Φεβρουαρίου 1998 n°90. DMS της 4 Απριλίου 1997, 

DMS της 28 Απριλίου 1997, DL της 16ης Ιουλίου 1998 n° 285, Directive 

1999/45/EC της 31ης Μαΐου 1999, DMS (Ministry of Health Decree) 

της 7ης Ιουλίου 1999, DMS της 10ης Απριλίου 2000, DMS της 26ης 

Ιανουαρίου 2001, DMS της 11ης Απριλίου 2001, Directive 2001/58/EC, 

Directive 2001/59/EC, Directive 2001/60/EC και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις. 

Συμβουλές προειδοποίηση  

για τον χρήστη: Βλ. δελτίο ασφάλειας. 

Οσμή (όριο): Άοσμο 

Αναγνώριση του τύπου  

αποβλήτων: Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΟΚ, 2000/532/EC τροποποιείται ως 

εξής: 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/ΕC και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις. 

Πλαστικά Δοχεία: 

Κατατάσσονται ως κωδικός 150102. Δυνητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αστικά απορρίμματα, σύμφωνα με τις 

κανονιστικές διατάξεις των επιμέρους δήμων. 

Μεταλλικά Δοχεία: 

Κατατάσσονται ως κωδικός 150104. Δυνητικά μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν ως αστικά απορρίμματα, σύμφωνα με τις 

κανονιστικές διατάξεις των επιμέρους δήμων. 

 

Αν τα δοχεία περιέχουν υπολείμματα προϊόντος μπορούν να 

ταξινομηθούν σαν κωδικός 080112. 

 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOL-TEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχεται πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να δίνεται προσοχή για την προστασία όλων 

των επιφανειών που δεν έχουν βαφεί. Η προετοιμασία των υποστρωμάτων 

πραγματοποιείται με λείανση, βούρτσισμα και/ή πλύση ανάλογα με το είδος της βρωμιάς 

και πόσο βρώμικες είναι οι επιφάνειες προς επεξεργασία. Η εφαρμογή πραγματοποιείται 

με πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα με πρώτη επικάλυψη το SOL-TEX, μιας πλενόμενης βαφής 

με βάση ακρυλικές ρητίνες διεσπαρμένες σε νερό, αδρανή, ανόργανα υλικά επέκτασης 

και επιλεγμένες χρωστικές με καλή απόδοση και κάλυψη, ακολουθούμενο από δεύτερη 

επίστρωση του ίδιου προϊόντος, μόλις το  πρώτο είναι εντελώς στεγνό. Οι εφαρμογές 

πρέπει να γίνονται σε απολύτως στεγνές επιφάνειες με θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

επιφάνειας μεταξύ +5°C και +40°C. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν η 

υγρασία στην ατμόσφαιρα υπερβαίνει το 80%, ή όταν υπάρχει άνεμος με αιωρούμενα 

σωματίδια καπνού ή επιθετικούς ατμούς ρύπων. 
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