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∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - 
προφυλάξεις συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του 
προϊόντος. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό 
µέρος µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ 5oC έως + 38oC.

VT-20
Οικοδοµική Ρητίνη Κονιαµάτων
Συνθετικό πρόσµικτο γαλάκτωµα κονιαµάτων, ιδανικό για την
ενίσχυση του στεγανωτικού κονιάµατος VT-10, όπου οι απαιτήσεις
για στεγάνωση και ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. σύστηµα
εξωτερικής θερµοµόνωσης). Βελτιώνει την εργασιµότητά του ενώ
παράλληλα αυξάνει τις µηχανικές και χηµικές αντοχές του. Είναι
χρήσιµο σε κάθε εργασία χτισίµατος, σοβατίσµατος και γεµισµάτων
δαπέδων (τσιµεντοκονίες).

Πλεονεκτήµατα:
• Πρόσµικτο γαλάκτωµα για την ενίσχυση του VT-10

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 5 Kg

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιµή, µέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριµένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά
αστάρια”, Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 3 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).

TIPS

Το περιεχόµενο του VT-10 των 25Kg προστίθεται στα 5 Kg της ακρυλικής ρητίνης VT-20 υπό συνεχή 
ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένα οµοιογενές µείγµα, κατάλληλο για επάλειψη.

• Σε άλλες εφαρµογές αραιώνεται στο 
νερό του κονιάµατος πριν την ανάµιξη σε 
αναλογίες (VT-20 : νερό) 1:1 έως 1:3 ανάλογα 
µε την εφαρµογή και τις τεχνικές απαιτήσεις.
• Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. 

• Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες 
µικρότερες από 5oC µεγαλύτερες από 35oC. 
• Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι 
ενδεικτικές για την ορθή χρήση του 
προϊόντος. 

• Για περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες 
µπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τµήµα 
της εταιρείας.
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Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε 
εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό της εφαρµογής του. 
Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία 
µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές 
ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε 
τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.


