
Το ΚRAFT Hard Metal Extra είναι πρόσθε-
το σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων, 
όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα στους 
25°C ή σε φούρνο στους 60-70°C. Παρέχει 
στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρό-
τητα. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα 
χτυπήματα. Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα 
και μεγαλύτερες αντοχές στις καιρικές μετα-
βολές και τα διαλυτικά.

Hard Metal Extra
Professional

Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό διαλύτου 
βερνικοχρωμάτων
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Αύξηση σκληρότητας.
Πιο γρήγορο στέγνωμα.
Υψηλότερη αντοχή.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής απόδοσης 
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Hard Metal Extra
 Οδηγίες Εφαρμογής

◆ Το ΚRAFT Hard Metal Extra χρησιμοποιείται 
ως πρόσθετο σκληρυντικό στα βερνικοχρώ-
ματα της ΚRAFT σε αναλογία έως 20% κατ’ 
όγκο και εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.

◆ Το ποσοστό του σκληρυντή εάν είναι μεγα-
λύτερο του 20%, καθιστά το φιλμ σκληρό και 
εύθραυστο.

◆ Χρόνος καταλληλότητας προϊόντος: 12 
μήνες

◆ Προσοχή: μετά την προσθήκη του σκληρυντή 
στο χρώμα το μίγμα πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί μέσα σε 8 ώρες διαφορετικά το υλικό 
πήζει στο δοχείο.

   Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασία του 0,5L.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Εύφλεκτο. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περί-
πτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως 
με άφθονο νερό. Μην αναπνέετε ατμούς - 
εκνεφώματα. Βλαβερό όταν εισπνέεται και 

σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει το δέρμα.  
Σε περίπτωση κατάποσης, για να μην προκλη-
θεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 
και γάντια. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχομένου στην αποχέτευση. Η διάθεση 
των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυ-
να και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες 
ή από τεχνικούς-εφαρμοστές.   

 Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευ-
τείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας 
αυτού του προϊόντος.

 Περιέχει ισοκυανικά. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210 7793777

 Αποθήκευση 

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C έως 25°C και χαμηλό ποσοστό υγρασίας.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.


