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ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 
Cool Barrier Grip  

GLOSS PATIO 
Εξαιρετικισ ποιότθτασ, διάφανο, προςτατευτικό 
ςφραγιςτικό βερνίκι και εμποτιςμόσ, κερμο-
πλαςτικισ ακρυλικισ ρθτίνθσ, ενόσ ςυςτατικοφ 
με οργανικοφσ διαλφτεσ. Σο υλικό είναι κατά-
λλθλο για τθν διακόςμθςθ και τθν προςταςία 
δαπζδων και οδοςτρϊςεων με βάςθ το τςιμζντο, 
φυςικι ι τεχνιτι πζτρα, κεραμικά, κ.ο.κ. 
Παρουςίαηει εξαρετικι αντίςταςθ ςε κυκλο-
φορία ελαςτικϊν, υψθλι γυαλάδα, αντίςταςθ ςε 
αλκάλια, νερό και θλιακι ακτινοβολία. Χρθςι-
μοποίται ωσ τελικι ςτρϊςθ προςταςίασ, και ζχει 
τθν δυνατότθτα διείςδυςθσ, ςτακεροποίςθσ και 
προςταςίασ του υποςτρϊματοσ.  
 
Χρήςεισ 
Χρθςιμοποιείται ωσ τελικι ςτρϊςθ προςταςίασ, 
ςε πλακοςτρϊςεισ και οδοςτρϊςεισ, που είναι 
αντικείμενο ςυχνισ κυκλοφορίασ και ζκκεςθσ ςε 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ 
 
Τεχνικά χαρακτηριςτικά 
Πυκνότητα: 0.80±0.03 g/ml  
Ιξώδεσ: 20±3sec  
Σημείο Αυτανάφλεξησ: 42±2°C  
Π.Ο.Ε (Πτητικζσ Οργανικζσ Ενώςεισ): Κατθγορία 
Α/h SB (υνδετικά Αςτάρια). EU Οριακι Σιμι: 
750g/lt (2010). Σο ζτοιμο προιόν περιζχει max. 
720 g/l.  
 
Πρόςφυςη  
Πρόςφυςθ (Pull off on cement): >2 N/mm2  
Πρόςφυςθ (Cross Cut on cement): 0-1  
 
 
Προετοιμαςία επιφάνειασ 
Οι επιφάνειεσ πρζπει να είναι ςτεγνζσ, κακαρζσ, 
απαλλαγμζνεσ από ςακρά και λιπαρά υλικά και 
ςκόνθ.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μζθοδοσ εφαρμογήσ: Ρολό, πινζλο, airless spray. 
 
Αραίωςη: Το υλικό είναι ζτοιμο προσ χρήςη. Εάν 
επικυμείτε θ τελικι επιφάνεια να παρουςιάηει μόνο 
υγρι όψθ ( Wet Look), το υλικό κα πρζπει να αραιωκεί 
με κατάλλθλο Διαλυτικό Νίτρου, ςε αναλογία που κα 
κακοριςτεί με βάςθ το επικυμθτό αποτζλεςμα και τθν 
απορρόφθςθ του υποςτρϊματοσ. 
 
Καθαριςμόσ εργαλείων: Κακαρίςτε τα εργαλεία 
αμζςωσ μετά τθ χριςθ με Διαλυτικό Νίτρου θ/και ACE-
TONE.  
 
Χρώμα: Διαυγζσ, άχρωμο 
 
Κατανάλωςη υλικοφ: περίπου 6-8 m2/Lt,  
 
Χρόνοσ ςτεγνώματοσ: τεγνό ςε αφι: 25±5 λεπτά. 
(ASTM D 1640-03).  
 
Επαναβαφή: 50±10 λεπτά. Οι χρόνοι ςτεγνϊματοσ 
εξαρτϊνται από τθν κερμοκραςία και τθν ςχετικι 
υγραςία.  
 
Συςκευαςία: 5 & 20Lt.  
 
Αποθήκευςη: 2 χρόνια, ςε καλά φυλαγμζνθ και προςτα-
τευμζνθ τοποκεςία, μακριά από εςτίεσ κερμότθτασ,  
οξειδωτικοφσ και διαβρωτικοφσ παρά-γοντεσ 
 
Αςφάλεια και προφυλάξεισ: Σο υλικό είναι για 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ. Πριν τθν εφαρμογι, διαβάςτε 
προςεκτικά το Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ του 
υλικοφ.    
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