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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η LIQUID GLASS  είλαη ηζρπξή, δηάθαλε επνμεηδηθή ξεηίλε - 
θόιια δύν ζπζηαηηθώλ, εμαηξεηηθήο κεραληθήο αληνρήο θαη 
πξόζθπζεο, κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, δηαιύηεο θαη 
ζεξκνθξαζία. Δίλαη ηδαληθή γηα εκβαπηηζκό θαη θαινύπσκα  
όκνησλ θαη αλόκνησλ πιηθώλ, ρσξίο λα ζπξξηθλώλεηαη. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ δηαθνζκεηηθώλ 
εθαξκνγώλ κε αλάγιπθα αληηθείκελα γεκίδνληαο ηα θελά θαη ηνπο 
πόξνπο θαη ζρεκαηίδνληαο κία ηειηθή επηθάλεηα ζαλ γπαιί. Με ηελ 
LIQUID GLASS κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε απίζηεπηεο 
θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο γηα δηαθόζκεζε θαη ρξήζε. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Γηαθαλήο 

 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε 

 Δμαηξεηηθή κεραληθή αληνρή 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηα πεξηζζόηεξα ρεκηθά 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Υηιηάδεο θαιιηηερληθέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ από 
θάζε ηδέα θαη πιηθό. Σξαπέδηα, κπνι, δίζθνη ζεξβηξίζκαηνο, 
ζθακπό, ηξηζδηάζηαηνη πίλαθεο κε θπζηθά εθζέκαηα όπσο 
θύιια, όζηξαθα, έληνκα, βόηζαια, δεόιηζνη, αλακλεζηηθά, 
κπηκπειό, θνζκήκαηα, θσηνγξαθίεο, λνκίζκαηα, 
δηαθνζκεηηθά μύια θαη πνιιά άιια. 

 Καηαζθεπέο δαπέδσλ κε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία όπσο 
βόηζαια, λνκίζκαηα, θαη πνιιά άιια αληηθείκελα. 

 Η LIQUID GLASS είλαη ηδαληθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 
δηαθόζκεζε επηθαλεηώλ από μύιν, κέηαιιν, πέηξα, θεξακηθά, 
πνξζειάλε, ραξηόλη θιπ.  

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε θαληαζία ζαο, ην internet θαη ην You Tube 
γηα ηδέεο θαη ηξόπνπο εθαξκνγήο 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα 

λα επηηεπρζεί άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από 

ζθόλε θαη ιίπε.  

2. Υξεζηκνπνηώληαο κηα ζπάηνπια αλαθαηέςηε πνζόηεηεο ζε 

αλαινγία ξεηίλε Α πξνο  ζθιεξπληή Β 100:60. 

3. Αλαθαηεύεηε κόλν όζε πνζόηεηα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

άκεζα γηαηί ην κείγκα αξρίδεη λα ζθιεξαίλεη ζε 1 ώξα πεξίπνπ 

αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

4. Αλ εθαξκόδεηε ην πιηθό ζε δόζεηο ζα πξέπεη ε θάζε ζηξώζε λα 

εθαξκόδεηαη πξηλ αξρίζεη λα πήδεη ε πξνεγνύκελε γηα λα 

απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία γξακκώλ ή κεησκέλε δηαθάλεηα. 

5. Αλ ρξεζηκνπνηείηε  θαινύπη ςεθάζηε ην κε MINOS SILICONE 

SPRAY πξηλ ηελ έγρπζε ηνπ πιηθνύ ζε απηό γηα λα κελ θνιιήζεη.  

6. Δθαξκόζηε ην πιηθό ζηε πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα έρνληαο 

θξνληίζεη λα θαινππσζεί ην πξνο θαηαζθεπή αληηθείκελν γηα λα 

κελ ηξέμεη ε ξεηίλε.  

7. Αθήζηε ην αληηθείκελν κε ην πγξό γπαιί ζε κέξνο ρσξίο πγξαζία 

θαη ζθόλε. 

8. Αλ εθαξκόδεηε ηε LIQUID GLASS σο πξνζηαηεπηηθό βεξλίθη 

εθαξκόζηε κε ζπάηνπια νκνηόκνξθα ζηελ επηθάλεηα.  

Η πιήξεο σξίκαλζε γίλεηαη ζε 4 - 7 εκέξεο αλάινγα κε ην πάρνο ηεο 

ζηξώζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Γελ είλαη θαηάιιειε γηα έθζεζε ζε ειηαθή αθηηλνβνιία (UV) 

Αληηθείκελα κε ρακειό εηδηθό βάξνο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη γηα λα 

κελ επηπιεύζνπλ ή κεηαθηλεζνύλ κέρξη ηελ ηειηθή σξίκαλζε ηνπ 

πιηθνύ. 

ΠΡΟΟΥΖ: Kιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη κελ αιιάδεηε ηα θαπάθηα 

ηνπο.  

πληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε εθαξκνγή.  

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε εξγαιεία ή ηπρόλ πεξηζζεύκαηα, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 
κε δηαιπηηθό λίηξνπ 
 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  
1kg/m

2
/mm πάρνπο 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
πζηαηηθό  Α    

Βάζε: Δπνμεηδηθή ξεηίλε, πξντόλ αληίδξαζεο bisphenol  A-

(Epichlorhydrin) 

Μνξθή: Λεπηόξξεπζην πγξό   

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Γηάθαλν    

Δηδηθό βάξνο: 1150 kg/m
3 
25

ν
C (ASTM D 4052)  

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Ca. 0.009 kg/m
3 
20 

ν
C  

εκείν αλάθιεμεο:  >150
 ν
C   

 

πζηαηηθό  Β 

Βάζε: Πνιπακίλε 

Μνξθή: Τγξό 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Γηάθαλν 

Δηδηθό βάξνο: 1070 kg/m
3 
25

ν
C 

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Μηθξή δηαιπηόηεηα 

εκείν αλάθιεμεο:  >90
ν
C  

 

ΜΗΓΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

Αλαινγία αλάκημεο: Α:Β = 100:60 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

ΔΣ 320gr(A+B) 1883  5204094018834 

ΔΣ 1kg(A+B) 1803  5204094018032 

ΔΣ 3kg(A+B) 1804  5204094018049 

  

 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 1 - 2 ώξεο ζηνπο  20
0
C 

Αξρηθή σξίκαλζε: 6 -12  ώξεο ζηνπο 20
0
C 

Σειηθή σξίκαλζε: ε πιήξεο σξίκαλζε γίλεηαη ζε 4 - 7 εκέξεο. 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 15
0
C - 35

0
C 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο 

αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

εη κεηαιιηθά δνρεία 320gr, 1kg, 3kg 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
ΤΣΑΣΗΚΟ Α 

 

 

Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο 

νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - 

Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Muta. 2: H341 - Ύπνπην 

γηα πξόθιεζε γελεηηθώλ ειαηησκάησλ Skin Irrit. 2: H315 - 

Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε P101: Δάλ δεηήζεηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο 

ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: Γηαβάζηε ηελ 

εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 

γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ 

ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό P305+P351+P338: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 

λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 

ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P405: 

Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν P501: Γηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ 

πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/ δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 

2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH205:  

 

Πεξηέρεη επνμεηδηθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη [(π-πνιπινμπ)κεζπι]νμηξάλην, πξντόλ 

αληηδξάζεσο:δηο-θαηλνιν-Α-(επηρισξπδξίλε). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 

πξντόλ αληηδξάζεσο:δηο-θαηλνιν-Α-(επηρισξπδξίλε); [(π-

πνιπινμπ)κεζπι]νμηξάλην 

 

ΤΣΑΣΗΚΟ Β 

 

 

H302+H312 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή ζε επαθή κε ην 
δέξκα H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο 
βιάβεο H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 
H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 
επηπηώζεηο P260 Μελ αλαπλέεηε ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ 
ζηαγνλίδηα/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα P261 Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε 
ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ ζηαγνλίδηα/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα P273 Να 
απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ P280 Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P303+P361+P353 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 
ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Βγάιηε ακέζσο όια ηα 
κνιπζκέλα ξνύρα. Ξεπιύλεηε ηελ επηδεξκίδα κε λεξό/ζην ληνπο 
P305+P351+P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 
Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε 
P310 Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. 
Πεξηέρεη: 3-ακηλνκεζπιν-3,5,5-ηξηκεζπινθπθινεμπιακίλε βελδπιηθή 
αιθνόιε 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


