
Atriafloor Protettivo Trasparente W 
 
Τύπος προιόντος : υδροδιαλυτή επίστρωση  δύο συστατικών ως 
προστατευτικό,αντιχαρακτικό. Έχει υψηλή αντίσταση σε χημικά και 
καθαριστικά προιόντα,οξέα ή αλκαλικα, λιπαντικά , ορυκτά και φυτικά 
έλαια . 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: κατάλληλο για περιοχές οι οποίες είναι 
επικαλυμμένες με ρητινούχα στρώση από Atriafloor  tennis gum.επισης 
και σε επαρκώς προετοιμασμένες τσιμεντένιες επιφάνειες , εποξειδική 
ρητίνη , πολυουρεθάνη , ξύλο , πλαστικό, ελαφρύ μέταλλο κλπ. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Εμφάνιση : μεταξένιο τελείωμα   
Χρώμα: γαλακτώδες λευκό 
Πυκνότητα kg/L: 1,15 +_0,05 
Ιξώδες στους  25 οC: 120 λεπτά – DIN 4 
Ξηρό υπόλειμμα όγκου %: 37-38% 
Θεωρητική παραγωγή Μ2/L-Gr /M2: 8 M2./L-135 Gr. /M2 
Μικρό πάχος υγρό ή στεγνό: 100 / 38 
 Μίξη αναλογίας βάσης /σκληρυντικού:   90:10 
Διάρκεια ζωής μέσα στη συσκευασία: 8 ώρες  στους 25 οC. 
Διάλυση: νερό 
Για καθαρισμό εργαλείων: νερό 
Μέθοδοι εφαρμογής : βούρτσα όχι λεπτή 
                                   Ρολό κοντό με τρίχες  όχι λεπτό 
                                   Σπρέι   λεπτό 10% 
                                   Ψεκασμός χωρίς αέρα    όχι λεπτό 
                                   Στέγνωμα 25οC    σε εξωτερικό χώρο: 30 λεπτά 
                                                                Στεγνό στην αφή: 2 ώρες  
                                                                Τελείως στεγνό: σε 6 ώρες  
Διατηρείται  :                               βάση:12 μήνες  
                                                      Σκληρυντικό: 6 μήνες  
Συσκευασία:                                  5 kg- 1kg 
Σημείωση: το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες 
δωματίου  μεταξύ 5οC και όχι πάνω από   35oC.  Αποφύγετε την έκθεση 
του υλικού στον   αέρα και στην υγρασία  μετά από το άνοιγμα. Οι 
κλιματικές θερμοκρασίες επηρεάζουν την σκληρότητα και την μηχανική 
χημική αντίσταση στο τελείωμα. Θα ήταν καλό να αυξήσετε τη 
θερμοκρασία  του περιβάλλοντος κατά τις  κρύες και υγρές  εποχές. 
 
 
 



Κανόνες εφαρμογής : προετοιμασία των επιφανειών 
Καθαριστε καλά αποφεύγοντας να αφήσετε σκόνη και μολυσμαντικούς 
παράγοντες (γράσα).καθαρίστε με κατάλληλα λιπαντικά αν είναι 
απαραίτητο. Σε τελείως στεγνή επιφάνεια αποφύγεται να μείνουν ορατοί 
λεκέδες. Η επιφάνεια πρέπει να ναι καλά προετοιμασμένη και βαμένη. 
Το Atriafloor Protettivo χρησιμοποιείται μόνο ως προστατευτικό για 
επιφάνειες βαμένες ή περασμένες με Atriafloor Decorativo. 
Τρόπος εφαρμογής :εφαρμόστε το σε δύο στρώσεις με ένα διάστημα 6 -
12 ωρών. 
Σημείωση:αν το μείγμα ή η δοσολογία της βάσης και του 
σκληρυντικού,δεν είναι εφαρμοσμένα κατάλληλα , θα έχει ως 
αποτέλεσμα να αλλάξει η τελική σκλήρυνσή του καθώς και τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Το προιόν μπορεί να αποκατασταθεί 
οποιαδήποτε στιγμή  χάρις την υψηλή ικανότητα πρόσφυσης που έχει 
από μόνο του  
Συστήνεται να χρησιμοποιείται σε : βιομηχανικά και εσωτερικού 
χώρου δάπεδα από τσιμέντο τα οπoία μπορούν να έρθουν σε επαφή με 
λιπαντικά , καύσιμα , νερό , καθαριστικά , αλκαλικά οξέα. 
 
Συστημένα τελειώματα : κανένα 
 Προσοχή : η βάση και το σκληρυντικό ερεθίζουν τα μάτια και το δέρμα. 
Εφαρμόστε τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  διαβάστε την ετικέτα ασφαλείας . 
 


