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Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην 
αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά στην 
καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 
αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας 
περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου 
σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για 
πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα. 
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BAGNO SANO REPAIR SMALTO 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Σμάλτο εξαιρετικής ποιότητας για εφυαλωμένες και επισμαλτωμένες επιφάνειες 
 
ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Επιδιόρθωση ρωγμών, ρηγμάτων και χαρακιών σε επισμαλτωμένες και εφυαλωμένες επιφάνειες: 
ηλεκτρικές συσκευές, μπανιέρες, μεταλλικά έπιπλα κλπ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πρώτες ύλες: μίγμα ανόργανων αδρανών, χρωστικών 

Χρώμα: Λευκό 

Ειδικό βάρος: περ. 1,1 g/ml 

Διαλυτότητα σε νερό: μη διαλυτό 

Αντοχή στη θερμοκρασία: έως +100°C περίπου 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό χώρο με θερμοκρασία από +5°C έως +30°C. Ευαίσθητο στον 
παγετό. Εάν διατηρηθεί σωστά το προϊόν παραμένει σταθερό επί ένα χρόνο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οι επιφάνειες για επιδιόρθωση πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές, στεγνές και χωρίς λίπη (πρέπει να 
αφαιρούνται τα κομμάτια σμάλτου που έχουν αποκολληθεί. 
Εφαρμόζεται εύκολα με το πινελάκι που περιέχεται στην συσκευασία. 
Μετά την εφαρμογή βιδώνετε καλά το καπάκι αφήνοντας μέσα το πινελάκι: έτσι είναι πάντα έτοιμο 
για χρήση. 
Για βαθιές χαρακιές συνιστάται η εφαρμογή του Pattex bagno sano repair smalto σε διαδοχικά 
στρώματα ανά διαστήματα των 15 λεπτών περίπου. 
Σε κατακόρυφες επιφάνειες απλώνετε το Pattex bagno sano repair smalto ξεκινώντας από πάνω. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το Pattex Pattex bagno sano repair smalto στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει. Αντέχει τέλεια σε: 
βραστό νερό, απορρυπαντικά, λευκαντικά. Εξαιρετική αντοχή στη χάραξη. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο http://mymsds.henkel.com. 
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IDH# 1864536 Pattex Porcelain Repair 6 x 50g 
 


