
Περιγραφή
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι διάφανη αυτοεπιπεδού-
μενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, κατάλληλη για δημι-
ουργία αλλά και προστασία διακοσμητικών επιφανειών υψη-
λής αισθητικής σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. 
Εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης το PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS είναι κατάλληλο να δεχθεί στη μάζα του χρωματιστά 
αδρανή, λογότυπα, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες ακόμη και 
φωτιστικές ταινίες LED ή οπτικές ίνες. Δεν αναπτύσσει υψηλές 
θερμοκρασίες κατά τον πολυμερισμό της και για αυτό το λόγο 
δεν καταστρέφει ακόμη και ευαίσθητα υλικά όπως συμβαίνει 
με τις συνήθεις εποξειδικές ρητίνες. Επιπλέον μπορεί να ανα-
μιχθεί με χρωστικές σε μορφή σκόνης όπως το NOVAGLITTER 
ή σε υγρή μορφή χωρίς νερό όπως το NOVACOLOR UNIVERSAL 
για δημιουργία έγχρωμων εποξειδικών δαπέδων υψηλής αι-
σθητικής. Εξαιτίας της πλήρους απουσίας διαλυτών από τη 
σύνθεσή του μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον με ανθρώ-
πινη παρουσία όπως ανακαινίσεις σε γραφεία, σχολεία, διαμε-
ρίσματα. Μετά την εφαρμογή του και τον πολυμερισμό του, 
αποκτά μεγάλη αντοχή σε οξέα και χημικές ενώσεις. Για αύξη-
ση της σκληρότητάς του και προστασία από χάραγμα συνιστά-
ται η εφαρμογή λεπτής στρώσης PLANOFINISH PU MAT ή 
PLANOCOLOR PU 2K/W MAT.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν:
• Ιδιαίτερα ισχυρό υλικό δημιουργίας διακοσμητικών δαπέδων 
ενσωματώνοντας σε αυτό βότσαλα, χρωματιστά αδρανή, κο-
χύλια, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, 
φωτιστικές ταινίες LED, σε πάγκους ή δάπεδα σε ξενοδοχεία, 
γραφεία, εκθέσεις, σπίτια. 
• Δημιουργία δαπέδων από ρητίνη (resin flooring) με άπειρες 
τεχνοτροπίες (free style) χωρίς αρμούς σε ρεσεψιόν ξενοδο-
χείων, γραφεία, νυχτερινά κέντρα και τηλεοπτικά στούντιο.
• Διαφανή προστατευτική επίστρωση υψηλής αντοχής πάνω 
σε παλαιά μωσαϊκά ή βοτσαλόστρωτα σε παραδοσιακούς οικι-
σμούς αλλά και σε νέες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους, 
που δεν εμφανίζουν ανιούσα υγρασία παρέχοντας όψη ¨υγρού 
γυαλιού .̈
• Διάφανη προστατευτική επίστρωση με όψη γυαλιού πάνω 
από πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR CEMENT όταν αυ-
τές χρησιμοποιούνται σαν καμβάς ζωγραφικής.
• Σαν ιδιαίτερα γυαλιστερό βερνίκι προστασίας πατητής τσιμε-
ντοκονίας σε δάπεδα εσωτερικών χώρων με απαίτηση αντο-
χής σε χημικά (χώρους όπως κουζίνες, WC, βιομηχανικούς χώ-
ρους).
• Συνδετική ρητίνη σε πάγκους και δάπεδα εσωτερικών χώρων 
με PLANOCOLOR GRANIT.

Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, 
για δημιουργία ή προστασία διακοσμητικών επιφανειών

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συ-
μπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά στοιχεία που 
μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS στο υπόστρωμα, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη, παλιές βαφές, σκουριά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απο-
μακρύνονται με μηχανικά μέσα. Για να επιτευχθεί σκλήρυνση 
του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να μην είναι βρεγ-
μένη και αν υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα αυτές να συ-
γκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO 
FLUID. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι χωρίς υγρασία και να 
έχει ωριμάσει επαρκώς. Σε απορροφητικό υπόστρωμα συνι-
στάται να γίνεται προεπάλειψη του υποστρώματος με WATER 
PRIMER EPX.  Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω σε μη απορρο-
φητικές επιφάνειες όπως παλαιές επικαλύψεις από κεραμικά 
πλακίδια πρέπει να γίνεται έλεγχος αν αυτές είναι καλά συ-
γκολλημένα στο υπόστρωμα καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε 
ανιούσα από το υπόστρωμα υγρασία. Επίσης πρέπει να έχουν 
καθαριστεί καλά και λίπη ή αποκολλημένα τεμάχια να απομα-
κρύνονται. Συνιστάται να προηγείται επάλειψη της μη απορ-
ροφητικής επιφάνειας με PLANOPRIMER EPOXY. Επειδή το 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι αυτοεπιπεδούμενο πρέπει 
σε κάθε περίπτωση στην περίμετρο της επιφάνειας εφαρμο-
γής να έχει προβλεφθεί κατάλληλο "καλούπι" για να συγκρα-
τείται η ρητίνη και να μην "φεύγει" σε διπλανούς χώρους. Σε 
κάθε περίπτωση αλλά ειδικά για εφαρμογές ενσωμάτωσης 
αντικειμένων συνιστάται η επιφάνεια να είναι εντελώς επίπε-
δη. Αν απαιτείται να προηγείται εξομάλυνση του υποστρώμα-
τος με PLANO 120. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε 
στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων. 

Προετοιμασία του μίγματος
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευα-
σμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το 
συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η 
ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με 
ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 
στρ. / λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα 
τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο 
σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να 
ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τη-
ρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού. Η ανάμιξη 
των δύο συστατικών δεν πρέπει να γίνεται μερικώς σε καμία 
περίπτωση. Όταν πρόκειται το PLANOCOLOR LIQUID GLASS 
να αναμιχθεί με χρωστική συνιστάται να προηγείται η ανάμιξη 
της ρητίνης (Μέρος Α) με τη χρωστική σε γρήγορες στροφές 
και ο καταλύτης (Μέρος Β) να προστίθεται μετά στο μίγμα 
όπου η ανάμιξη να γίνεται σε αργές στροφές.

▷ Δύο συστατικών πολυμορφικό σύστημα
▷  Δεν περιέχει διαλύτες και είναι άοσμο (VOC 0gr/lt)
▷  Αυτοεπιπεδούμενο, ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες 
▷  Εξαιρετική εργασιμότητα
▷  Υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και χημικά
▷  Εκιβωτίζει λογότυπα, 3D ζωγραφική, βότσαλα, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά LED
▷  Εφαρμογή χωρίς ακιδωτό ρολό
▷  Αναμιγνύεται με χρωστικές  για δημιουργία δαπέδων ρητίνης
▷  Αναμιγνύεται με PLANOCOLOR GRANIT σε εσωτερικούς χώρους
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Εφαρμογή σαν προστατευτική επικάλυψη
Εφαρμόζουμε το μίγμα με ρολλό σαν αστάρι σε ποσότητα 
που να επικαλύπτει την επιφάνεια του μωσαϊκού, βοτσαλό-
στρωτου ή της ζωγραφικής παράστασης. Όταν η εφαρμογή 
γίνεται σε μεγάλο πάχος, η εφαρμογή του μίγματος πρέπει 
να γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις μικρού πάχους 6mm η 
κάθε στρώση επιτρέποντας με αυτό το τρόπο σε φυσαλίδες 
αέρα να μην εγκλωβιστούν κατά τη διαδικασία πλήρωσης 
των κοιλοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος 
φυσαλίδες αέρα να ανέλθουν στην επιφάνεια της στρώσης 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS όταν αυτό έρχεται στην πλα-
στική φάση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρύπες ή κοι-
λότητες στη μάζα του υλικού ή ακόμη και το προϊόν να κιτρι-
νίσει ελαφρά.   

Δημιουργία επιφάνειας ρητίνης αφηρημένης τέχνης 
(resin)
Αναμιγνύουμε τα δυο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS μεταξύ τους ως άνω. Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία 
για 2 - 3 λεπτά. Κατόπιν  προσθέτουμε στο μίγμα τη χρωστι-
κή σε  υγρή μορφή NOVACOLOR UNIVERSAL σε ποσότητα 
ανάλογα με την εφαρμογή και αναμιγνύουμε ξανά με μηχα-
νικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές ή με το χέρι ανάλογα 
με το επιθυμητό σχέδιο "αφηρημένης τέχνης". Αν απαιτείται 
από την εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε glitter ή 
αντικείμενα. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται πάντα σε ορι-
ζόντια επιφάνεια η οποία έχει καλουπωθεί καταλλήλως και 
στην οποία γίνεται χύτευση του μίγματος. Αποφεύγετε 
στρώσιμο του μίγματος χρησιμοποιώντας ρολά με ίνες ή 
καρφιά γιατί αφήνουν υπολείμματα στη μάζα του υλικού. Το 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε αντίθεση με συνήθη επο-
ξεδικά συστήματα διαθέτει μεγάλο ανοιχτό χρόνο, επιτρέ-
ποντας έτσι στις φυσαλίδες που δημιουργήθηκαν στο μίγμα 
κατά την ανάμιξη να αναδύονται και να φεύγουν από μόνες 
τους για πάχος έως 5 - 6 χιλιοστά. Σε κάθε περίπτωση συνι-
στάται η εφαρμογή να γίνεται χωρίς διακοπή προκειμένου 
να προκύψει μια ενιαία συνεχόμενη επιφάνεια. Αν απαιτεί-
ται από την εφαρμογή μπορεί να γίνει και επίπαση glitter στο 
νωπό μίγμα ή ακόμη και σκέτης χρωστικής NOVACOLOR 
UNIVERSAL όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό στο δάπεδο. 

Εφαρμογή με εγκιβωτισμό αντικειμένων
Δημιουργία φόντου
Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS μεταξύ τους ως άνω και κατόπιν προσθέτουμε υπό 
ανάδευση σε χαμηλές στροφές 5kg από την άμμο Η330 μέ-
χρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Η άμμος Η330 
έχει λευκό χρώμα και χρησιμοποιείται σαν λευκό φόντο πριν 
τον εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως βότσαλα, λογότυπα, 
οπτικών ινών, φωτιστικών LED, αυτοκόλλητων, φωτογραφι-
ών, κοχυλιών, κλπ. Αν δεν υπάρχει απαίτηση για κάποιο φό-
ντο (πχ σε τραπέζια ή πάνω από υπάρχουσες επικαλύψεις 
που θέλουμε να παραμείνουν εμφανείς) τοποθετούμε τα 
προς εγκιβωτισμό αντικείμενα απευθείας πάνω στο υπό-
στρωμα και εφαρμόζουμε το μίγμα PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS χωρίς προσθήκη άμμου μέχρι να σκεπαστούν τα 
προς εγκιβωτισμό αντικείμενα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει 
απαίτηση για φόντο σε χρώμα διαφορετικό από το λευκό, γί-
νεται προσθήκη στο μίγμα ανάλογης χρωστικής σε μορφή 
σκόνης όπως το NOVAGLITTER ή σε υγρή μορφή το 
NOVACOLOR UNIVERSAL ή υπόστρωμα με PLANOCOLOR 
EPOXY + FLOW POWDER EPX. Σαν φόντο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ακόμη και πατητή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR 
PREMIUM 2K. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε 
στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων.  

Συνδυασμός με PLANOCOLOR EPOXY
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να συνδυαστεί με το 
εποξειδικό σύστημα PLANOCOLOR EPOXY σε όλες τις περι-
πτώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και συνολι-
κό πάχος. Η συνήθης εφαρμογή είναι δημιουργία "φόντου" 
με χρώμα που επιτυγχάνεται με ανάμιξη PLANOCOLOR 
EPOXY + FLOW POWDER EPX (χρωστική) σε πάχος 2 - 10 χι-
λιοστά και κατόπιν εφαρμογή του PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS σαν προστατευτική επίστρωση ως άνω. Για περισσό-
τερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστή-
ριξη της εταιρείας. 

Εφαρμογή σαν συνδετική ρητίνη του PLANOCOLOR 
GRANIT
Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά μεταξύ τους και κατόπιν 
προσθέτουμε 8 - 10Kg PLANOCOLOR GRANIT για κάθε 1Kg 
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή αυτοεπιπεδούμενο υγρό

Χημική βάση
εποξειδική ρητίνη 
δυο συστατικών

Χρώμα διάφανο

Ειδικό Βάρος 1,05 gr/cm³

Ιξώδες 600mPa.s στους +230C

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης 6,5 : 3,5 Κατά βάρος

Χρόνος ζωής στο δοχείο περίπου 90 λεπτά

Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +100C

Χρόνος μικροδιορθώσεων περίπου 60 λεπτά

Ελαφρά βατότητα μετά απο 24 ώρες

Βατότητα κανονική 72 ώρες

Τελική ωρίμανση 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Σκληρότητα κατά SHORE D 75 - 80

Τελικές αντοχές μετά απο 7 ημέρες (+230C)

Συμπεριφορά στη φωτιά (ΕΝ 13501-1) F

Xημική Αντοχή (συνεχή έκθεση 28 ημέρες) 
ΕΝ 13813 Πίνακας ΖΑ 1.5 ΕΝ 13529

PLANOCOLOR EPOXY + FLOW POWDER EPX

EN 13529
ISO 4628-1
ISO 4628-2
ISO 4628-4
ISO 4628-5

FLOW 
POWDER EPX

NOVACOLOR 
POWDER

Αλκοόλες B B

Αρωματικοί 
υδατάνθρακες B B

Πετρελαιοειδή A A

Εστέρες / Κετόνες C C

Αλειφατικές αλδεύδες A A

Θειικό οξύ 20% A, D A, D

Υδροξείδιο του Καλίου 
(Καυστική Ποτάσα) 20% A A

Χλωριούχο Νάτριο 20% A A

Οξικό οξύ 10% A, D A, D
Α = Ανθεκτικό, μικρή μείωση σκληρότητας Shore D (0 - 20%), κανένας σχηματισμός φυσαλίδων απο-
κόλλησης ή διόγκωσης. 
Β = Περιορισμένη Αντοχή, μεσαία μείωση σκληρότητας Shore D (20 - 40%), κανένας σχηματισμός 
φυσαλίδων αποκόλλησης ή διόγκωσης. 
C = Δεν είναι ανθεκτικό, σημαντική μείωση σκληρότητας Shore D (>40%) ή σχηματισμός φυσαλί-
δων αποκόλλησης ή διόγκωσης. 
D = Αποχρωματισμός ή απώλεια της στιλπνότητας.



PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται σε 
εσωτερικό χώρο μόνο. Αν απαιτηθεί εφαρμογή να γίνει σε κατακόρυφη 
επιφάνεια τότε ασταρώνουμε το υπόστρωμα με μίγμα PLANOEASY GIRP 
για κάθε 1Kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή του μίγματος γί-
νεται με μεταλλική σπάτουλα χωρίς γωνίες φροντίζοντας να εφαρμόζου-
με το μίγμα σε επαρκή ποσότητα έτσι ώστε να δημιουργείται μια ενιαία 
επίστρωση. Για να μην "κολλάει" η σπάτουλα στο μίγμα συνιστάται η 
προσθήκη 100gr PLANOEASY FINISH για κάθε 1kg PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS. Σε μικρές επιφάνειες (πχ πάγκους, τραπέζια, κλπ) μπορεί 
να γίνει πλήρης σφράγιση της επιφάνειας εφαρμόζοντας το 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS αδιάλυτο με ταφ πάνω από την επίστρωση 
PLANOCOLOR GRANIT. Αυτή η εφαρμογή δεν συνιστάται για μεγάλες 
επιφάνειες αλλά και για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος η υγρασία να 
εισχωρήσει στη μάζα της διακοσμητικής επίστρωσης PLANOCOLOR 
GRANIT διαφορετικά η εγκλωβισμένη υγρασία θα "θαμπώσει" την όψη 
της επίστρωσης και μακροπρόθεσμα θα έχουμε αποκόλληση της μεμ-
βράνης σφράγισης.        

Συντήρηση - Προστασία
Αν και το PLANOCOLOR LIQUID GLASS έχει υψηλές αντοχές σε μηχανι-
κές και χημικές καταπονήσεις χαράσσεται όπως όλες οι εποξειδικές επι-
στρώσεις. Για να προστατεύσετε την επιφάνεια συνιστάται η εφαρμογή 
PLANOFINISH PU MAT ή του PLANOFINISH PU 2K/W MAT. Περιοδικά και 
όταν αρχίσουν να εμφανίζονται πάλι, να γίνεται επανάληψη της συντή-
ρησης με PLANOFINISH PU MAT ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας. 

Κατανάλωση
1,0 - 1,1kg/m2/mm πάχους. 

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό νερό και οινό-
πνευμα. Όταν το PLANOCOLOR LIQUID GLASS στεγνώσει ο καθαρισμός 
γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα και ισχυρά διαλυτικά.

Αποθήκευση
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS παραμένει αμετάβλητο για τουλάχιστον 
12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από πα-
γετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Συνιστώμενη θερμοκρασία απο-
θήκευσης από +5°C έως +35°C.

Συστάσεις 
• Μην αναμιγνύετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS με νερό,  διαλυτικά 
ή ρητίνες.
• Μην προσθέτετε τσιμέντο ή άλλα υδραυλικά συνδετικά.
• Τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι σε προζυγι-
σμένη αναλογία. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των 
δύο συστατικών.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε υποστρώματα 
βρεγμένα ή σε υποστρώματα πάνω από πηγή με ανιούσα ή ενδεχόμενη 
να εμφανιστεί στο μέλλον υγρασία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS πάνω σε εύκαμπτες 
επικαλύψεις όπως ξύλο, μοκέτες, λάστιχο, linoleum. 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε εξωτερικούς χώ-
ρους ή απευθείας στον ήλιο.
• Κατά την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR LIQUID GLASS φροντίζε-
τε για πλήρη εξάλειψη των φυσαλίδων που αναπτύσσονται στο μίγμα 
χωρίς όμως τη χρήση ακιδωτού ρολού. Η εφαρμογή της κάθε στρώσης 
να είναι μέχρι 5 - 6 χιλιοστά προκειμένου οι φυσσαλίδες να "φεύγουν" 
χωρίς χρήση ακιδωτού ρολού.
• Αποφεύγετε την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε 
κατακόρυφες ή επιφάνειες με έντονη κλίση. Το μίγμα είναι αυτοεπιπε-
δούμενο και πρέπει να γίνεται χύτευσή του σε στεγανό καλούπι. Σε περί-
πτωση όμως σοβατεπί η εφαρμογή σε κατακόρυφη επιφάνεια συνιστά-
ται προεπάλειψη του υποστρώματος με PLANO EASY GRIP (50gr/kg) 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS. 
• Όταν γίνεται εγκιβωτισμός αντικειμένων μέσα στο μίγμα PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS σιγουρευτείτε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα δεν αντι-
δρούν με εποξειδικές ρητίνες καθώς και ότι δεν περιέχουν υγρασία.

• Ο χώρος εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρός χωρίς σκόνες 
ή έντομα που πιθανώς να επικαθήσουν πάνω στο νωπό μίγ-
μα.
• Μην εφαρμόζετε το μίγμα σε πάχος μικρότερο από 1,5 - 
2mm.
• Το μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι 6mm. Σε 
περίπτωση απαίτησης μεγαλύτερου πάχους εφαρμόστε αλ-
λεπάλληλες στρώσεις.     
• Φροντίζουμε ο χώρος να είναι καθαρός, κλειστός που να 
μην επιτρέπει τη συσσώρευση σκόνης, εντόμων κλπ πάνω 
στην νωπή επιφάνεια της στρώσης PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS για τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
• Αν και εξαιτίας κακής εφαρμογής εμφανιστούν μικρές τρύ-
πες ή εξογκώματα αυτά πρέπει να εξομαλυνθούν με τρίψιμο 
και εφαρμογή εκ νέου στρώση με PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS.  

Συσκευασία
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS διατίθεται σε συσκευασία 
11L (A 6,6 + B 4,4)L και 1L (A 0,6 + B 0,4)L αντίστοιχα. Τα συ-
στατικά Α και Β βρίσκονται σε καθορισμένες αναλογίες ανάμι-
ξης κατά βάρος.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρα-
κτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ 
των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη 
χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύ-
θυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προ-
ϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής 
των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποί-
ηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου 
Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας 
www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος 
που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

www.novamix.gr
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