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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FINQUARZ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    Finquarz 

Περιγραφή: Χρωματική επίστρωση που περιέχει σκόνη χαλαζία, ρητίνη από βινύλιο 

αραιωμένη σε νερό, ανόργανες χρωστικές ουσίες ανθεκτικές στο φως 

και τον ασβέστη. Λεία εμφάνιση ανεπηρέαστη από αλκαλικές 

επιφάνειες, ενάντια στη μούχλα. Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες αλλά 

επιτρέπει την διαπνοή τους. Για επαγγελματική χρήση. 

Ταξινόμηση UNI 8681:    Βαφή τελικού στρώματος ενός συστατικού, διασκορπισμένη σε νερό, 

αντίδραση φυσικής ξήρανσης, επίπεδη, ακρυλική (B4.C.O.A.2.FA) 

Χρήση: Εξωτερική 

Κατάλληλες Επιφάνειες: Σοβάδες,  βαμμένοι σοβάδες, εκτεθειμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, 

προκατασκευασμένα στοιχεία με τσιμέντο. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: πάστα 

 Συνδετικό υλικό: ακρυλικό (UNI 8681: FA) 

 Εμφάνιση: επίπεδη 

Διαστάσεις: Απόλυτο βάρος (λευκό): 1700 (± 50)gr/lt 

Απόλυτο βάρος (έγχρωμο): 1580 (±50)gr/lt 

Χαρακτηριστικά απόδοσης: Υπόλοιπο στεγνού βάρους: 75 (±2)%  

pH: 7,5-8 

Πυκνότητα υγρού: Θιξοτροπικό 

Κοκκομετρία: 5000 mesh cm2 

Εύρος χρωματικών  

διαθέσεων: Καρτέλες χρώματος Ivas: "Kappa-selezione Rivestimenti Murali", "Ipi - 

Selezione Interni", εν μέρει "Selezione Smalti (Ral Classic K7 τμήμα)", 

"NCS - Selezione 980", "NCS Index 1950". (περ.1200 χρωστικές 

διαθέσιμες μεταξύ 1950 χρωμάτων του χρωματικού χάρτη). Βαφές που 

μπορούν να ληφθούν με το μοναδικό τεντομετρικό σύστημα, που 

χαρακτηρίζεται για τύπους φασματοφωτομέτρων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία εφαρμογής: min. +5 0C max. +40 0C,    

    Σχετική υγρασία: max 80% 

Προετοιμασία επιφάνειας: Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι προσεκτικά προετοιμασμένες με  

βούρτσισμα και/ή πλύσιμο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό καθαρισμού, 

που εξαρτάται από το πόσο βρώμικη είναι η επιφάνεια που θα γίνει η 

εφαρμογή. 

Για νέες κατασκευές :  

Εφαρμογή μιας στρώσης Primacril.  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FINQUARZ 

Για παλιές κατασκευές:  

Παλαιές επιστρώσεις που ξεφλουδίζουν θα πρέπει να απομακρύνονται 

προσεκτικά και να γίνετε εφαρμογή μιας στρώσης Nitrofix. 

Τύπος εξοπλισμού: Βούρτσα, μάλλινο ρολό με κοντή τρίχα, σπρέι, κυψελοειδές ρολό (για 

σαγρέ επιφάνεια), εξοπλισμός ψεκάσματος. 

Ανάμιξη:   Τύπος διαλύτη: νερό 

Αναλογία ανάμιξης: 

   1η στρώση 200-250ml ανά λίτρο προϊόντος 

2η στρώση 150-200 ml ανά λίτρο προϊόντος 

Διαδικασία εφαρμογής: Με τη βούρτσα ή με το ρολό εφαρμόζεται μια στρώση FINQUARZ 

αραιωμένο κατά 20-25% σύμφωνα με την απορρόφηση της επιφάνειας. 

Επιπλέον επιστρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν 10-15% αραιωμένες με  

μάλλινο ρολό με κοντή τρίχα ή κυψελοειδές ρολό (για σαγρέ 

επιφάνεια)μετά από 4-8 ώρες ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.  

Στέγνωμα ή πήξη στους 23 oC 

Πάνω στην επιφάνεια: 8h 

Κατανάλωση: 3-4 m2/λίτρο (με 2 στρώσεις) 

 Προτεινόμενη ποσότητα ανά m2 333-250ml   

 Κάλυψη ανά συσκευασία ( 14 lt ): 56 m2 περίπου.     

Η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας που 

γίνεται η εφαρμογή. 

Επικάλυψη σε χρώμα: Συμβατότητα με όλα τα προϊόντα που είναι απαλλαγμένα από διαλύτες.  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία:   Δοχείο των 4 και 14lt 

Αποθήκευση: Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 

μήνες εάν αυτό είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία σε 

ένα στεγνό και υπό σκιά μέρος. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία : + 5 

°C + 30 °C 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ταξινόμηση κινδύνου: Δεν απαιτούνται ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με:  

DL (νόμος) της 3ης Φεβρουαρίου 1997 αριθ. 52 που τροποποιήθηκε από 

την DL της 25ης Φεβρουαρίου 1998 αριθ. 90, DMS (διάταγμα του 

Υπουργείου Υγείας) της 4ης Απριλίου 1997, DMS της 28ης Απριλίου 

199 7, DL της 16ης Ιουλίου 1998 αριθ. 285, οδηγία 1999/45/EC της 

31ης Μαΐου 1999, DMS της 7ης Ιουλίου 1999, DMS της 10ης Απριλίου 

2000, DMS της 26ης Ιανουαρίου 2001, DMS της 11ης Απριλίου 2001, 

οδηγία 2001/58/EC, της οδηγίας 2001/59/EC, της οδηγίας 2001/60/EC 

και των επακόλουθων τροποποιήσεων. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FINQUARZ 

Συμβουλές προειδοποίησης  

για τον χρήστη: Βλ. την κάρτα ασφαλείας 

Όριο οσμών: Άοσμο  

Ταυτοποίηση του τύπου  

των αποβλήτων: Σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/EC της Επιτροπής όπως 

τροποποιήθηκε ως: 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC και 

μετέπειτα τροποποιήσεις.  

Πλαστικά δοχεία:  

Ταξινομημένα με κωδικό 150102. Δυνητικά επεξεργασμένα ως αστικά 

απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των επιμέρους δήμων. 

Μεταλλικά δοχεία:  

Ταξινομημένα με κωδικό 150104. Πιθανότατα επεξεργασμένα αστικα 

απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των επιμέρους δήμων. 

 

 Εάν τα δοχεία περιέχουν κατάλοιπα υγρού υλικού, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως κωδικός 080112. 

 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Η προετοιμασία των υποστρωμάτων πραγματοποιείται με λείανση, βούρτσισμα με το χέρι 

ή/και πλύσιμο με εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης, ανάλογα με το πόσο βρώμικες 

είναι οι επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία και το είδος ακαθαρσιών, την 

αφαίρεση οποιουδήποτε ανόργανου χρώματος. Προσθέστε ένα στρώμα στεγανωτικού με 

βάση το διαλύτη Nitrofix (IVAS). Εφαρμογή, με βούρτσα ή ρολό με κοντές τρίχες, ως 

πρώτης επίστρωσης από ακρυλική ρητίνη FINQUARTZ (IVAS) με ακρυλική ρητίνη 

διασπαρμένη σε νερό, χαλαζία και ανόργανες χρωστικές ανθεκτικές στο φως και στον 

ασβέστη, ακολουθούμενη - όταν το πρώτο στρώμα είναι εντελώς στεγνό - με μια τελική 

στρώση του ίδιου προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε απολύτως στεγνές 

επιφάνειες, με θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανειών μεταξύ + 5 °C και + 40 °C. Το 

προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν η ατμοσφαιρική υγρασία υπερβαίνει το 80%  ή όταν 

υπάρχει άνεμος με σωματίδια καπνού ή επιθετικοί ατμοί ρύπων. 
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FINQUARZ 

 

 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχεται πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 
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