
ECO
Οικολογικό Υπόστρωμα 
Βερνικοχρωμάτων για εσωτερικές 
και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

Οικολογικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς 
ειδικών τροποποιημένων ρητινών για εσωτερι-
κή και εξωτερική χρήση. Είναι σχεδόν άοσμο, 
φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. 
Εφαρμόζεται σε βαμμένες με χρώματα νερού 
ή διαλύτου είτε νέες, αλλά κατάλληλα προε-
τοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανί-
δα, ξύλο, αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ, πολυε-
στέρα, ασταρωμένο μέταλλο, σκληρό PVC και 
γυαλί. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη 
ελαστικότητα σε Ultra matt φινίρισμα. Αυξάνει 
την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότη-
τα του τελικού χρώματος. Αποτελεί ιδανικό 
υπόστρωμα για βαφή παιδικών δωματίων, 
σχολείων και νοσοκομείων.

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

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα 
Απλώνεται ομοιόμορφα 
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης  

MADE IN E.U.    DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E, ASPROPYRGOS ATTIKI, GREECE
TEL: +30 210 55 19 500  www.kraftpaints.gr - www.druckfarben.gr
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Φιλικό προς το χρήστη και το περι-
βάλλον.
Εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη 
ελαστικότητα.
Αυξάνει την απόδοση, την αντοχή 
και την ανθεκτικότητα του τελικού 
χρώματος.
Εύκολη εφαρμογή, μαλακό δούλε-
μα, εύκολο άπλωμα.
Γεμίζει και τρίβεται εύκολα σε 
βάθος.
Πιστοποιημένο από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού 
Σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Συμβουλίου Απονομής του 
Οικολογικού Σήματος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Velatoura Aqua



ECO
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκου-
ριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φου-
σκωμένα χρώματα κλπ.

 Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή 
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζό-
μενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆ Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: απαι-
τείται πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των 
σαθρών στοιχείων και ακολούθως εφαρμογή 
με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρό-
γκα ή βούρτσα, καθαρισμός την επόμενη 
ημέρα και κατόπιν ECO VELATOURA AQUA. 
Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού 
χρώματος.

◆ Τοίχοι - ταβάνια: 1-2 στρώσεις ECO VELA- 
TOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή 
του τελικού χρώματος.

◆ Ξύλινες επιφάνειες: Αποχαρτάρισμα, σπατου-
λάρισμα με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο, καθάρισμα και 1-2 στρώσεις ECO 
VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρ-
μογή του τελικού χρώματος.

◆ Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο 
υπόβαθρο: Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρι-
σμός, 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. 
Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού 
χρώματος.

 Οδηγίες Εφαρμογής  

◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο με συνθετική τρίχα, 
ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος 
(με μπέκ 1,8-2mm) ή airless.

◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό στραγγίζοντάς 
το καλά μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια να 
καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος. Δεν αδειά-
ζουμε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζο-
ντα.

◆ Αραίωση: ◆ Πινέλο ή ρολό: 0-5% με νερό.

   ◆  Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ 
και τον τύπο του πιστολιού.

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 
ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι 
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές 
- κρύες συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-12 ώρες.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 
2,5L.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 
 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-

διά. Να φοράτε πάντα στολή εργασίας. Να 
πλένετε καλά τα χέρια σας στο τέλος της 
εργασίας σας. Ο χώρος εργασίας να αερίζε-
ται καλά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχομένου στην αποχέτευση ούτε μαζί με 
τα οικιακά απορρίματα. θα πρέπει να ζητού-
νται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση 
σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των 
αποβλήτων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210-7793777
 Πληροφορίες για τους λόγους για τους οποί-

ους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό 
το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. 
www.ecolabel.eu

 Αποθήκευση 
◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 

5°C έως 35°C και ποσοστού σχετικής υγρασί-
ας <65%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Velatoura Aqua

Αστάρια (Υ) Α/ζ

Οριακή τιμή: 15g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση: 14,1 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής-
και τη μέθοδο εφαρμογής.

Λευκό: 1,45(±0,02) 
{ISO 2811}

46 (±1)

8,5-9,2 

70-90 {ASTM D-562} 

<5 {ISO 2813}

9,18* (ISO 6504-1:2006)

1 έτος τουλάχιστον

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

pΗ

Ιξώδες (KU)

Στιλπνότητα (60°)

Απόδοση (m2/L)

Χρόνος Αποθήκευσης


