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Δλδεηθηηθή δνζνινγία
Κνλίακα
ηνηρνπνηίαο

Κνλίακα ζνβά

ή δηαζηξώζεσλ
Σζηκέλην

250 kg

250 kg

Άκκνο

1 m3

1 m3

ISOMIX
ASVESTOLIT

500 ml

750 ml

ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο κε έλα δηάιπκα
λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σo ISOMIX ASVESTOLIT είλαη εηδηθό πγξό αεξαθηηθό πξόζκηθην
πνπ αληηθαζηζηά πιήξσο ηνλ αζβέζηε ζηα ηζηκεληνθνληάκαηα.
Παξέρεη όια ηα πιενλεθηήκαηα θαη θαηαξγεί όια ηα κεηνλεθηήκαηα
ηνπ αζβέζηε
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Πξνζδίδεη εμαηξεηηθή εξγαζηκόηεηα
 Απμάλεη ηελ πξόζθπζε ηνπ λσπνύ θνληάκαηνο
 Δελ πξνζβάιεη ηνλ νπιηζκό ηεο νηθνδνκήο
 Επηκεθύλεη ζεκαληηθά ην ρξόλν πήμεο ηνπ θνληάκαηνο
 Λόγσ ηεο αεξαθηηθήο ηνπ δξάζεο πιαζηηθνπνηεί ηα θνληάκαηα
 Απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ‘πεηαινύδσλ’ θαη ην θξέκαζκα ηνπ
ζνβά
 Απμάλεη ζεκαληηθά ηελ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο
 Παξέρεη νηθνλνκία, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην θόζηνο ηνπ
θνληάκαηνο
 Απαιιάζζεη από
ηα πξνβιήκαηα κεηαθνξάο θαη
απνζήθεπζεο ηνπ αζβέζηε
 Δελ πεξηέρεη δηαβξσηηθά ζπζηαηηθά θαη είλαη θηιηθό πξνο ην
πεξηβάιινλ θαη ην ρξήζηε
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Ιδαληθό βνήζεκα – πξόζζεην θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο,
ζνβάδσλ, ηζρπξώλ επηρξηζκάησλ, πιαθνζηξώζεσλ,
καξκαξνζηξώζεσλ θιπ.
 Λόγσ ηεο δηαθάλεηαο ηνπ είλαη θαηάιιειν γηα ζνβάδεο
ηειηθήο ζηξώζεσο.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
Πξνζζέηνπκε ην ISOMIX ASVESTOLIT θαηά ηε δηάξθεηα
παξαζθεπήο ηνπ θνληάκαηνο κεηώλνληαο ην απαηηνύκελν λεξό
αλάκημεο.

ΑΠΟΓΟΖ
0,2 % επί ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ γηα θνληάκαηα ηνηρνπνηίαο (100 ml
ASVESTOLIT ζε 50 Kg ηζηκέλην) 0,3 % επί ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ
γηα θνληάκαηα ζνβά (150 ml ASVESTOLIT ζε 50 Kg ηζηκέλην)
ΖΜΔΗΩΖ: Τπεξδνζνινγία άλσ ηνπ 0,4 % επί ηνπ βάξνπο ηνπ
ηζηκέληνπ κεηώλεη ηελ αληνρή ησλ θνληακάησλ.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξό δηάιπκα.
Υξώκα: Δηαπγέο έσο ιίγν ζνιό.
Ημώδεο: 20 – 25 cPs (25νC)
Δηδηθό βάξνο: 1 gr/ml
Δπθιεθηηθόηεο: Oxη εύθιεθην
Γηαιπηόηεο: ε λεξό
PH: 2-3
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 50C -300C.
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε
έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
1Kg,4Kg, 20Kg
ΚΩΓΗΚΟ
05091
05087
08086

BARCODE
5204094050933
5204094050889
5204094050896
ει. 1

ΤΚΔΤΑΗΑ
1kg
4kg
20kg
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Skin
Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο P101: Εάλ
δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ
πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264: Πιύλεηε
ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα
ηα κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό P305+P351+P338: Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε
ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P337+P313:
Εάλ
δελ
ππνρσξεί
о
νθζαικηθόο
εξεζηζκόο:
πκβνπιεπζείηε/Επηζθεθζείηε γηαηξό P501: Δηάζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/
πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH208:
Πεξηέρεη κίγκα ησλ : 5-ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-όλε [EC
no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [EC no. 220239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε

ει. 2

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.
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