
ΑρΑίωση
8-15% 

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ
Πινέλο, ρολό, 

πιστόλι αέρος ή 
airless.

ΑΠοδοση
8-12m2/L
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έξαιρετικής ποιότητας ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης, 
κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως ντουλάπια, 
πόρτες, παράθυρα, καθώς και για το βάψιμο τοίχων. έίναι 
πιστοποιημένη από το ΑσΑοσ και πληροί τα κριτήρια του 
οικολογικού σήματος Ecolabel της έ.έ. έίναι φιλική προς τον 
χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή.
Προσφέρει ένα θαυμάσιο λείο και ανθεκτικό φινίρισμα. Ακόμη 
και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιό-
μορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια.
Λόγω των ειδικών ακρυλικών ρητινών που περιέχει διατηρεί 
τη λευκότητα της αναλλοίωτη στο χρόνο σε εσωτερικές επι-
φάνειες.
διακρίνεται για τη σκληρή αλλά και παράλληλα ελαστική επι-
φάνεια που δημιουργεί ακολουθώντας τις συστολές/διαστολές 
του ξύλου, προστατεύοντάς το για μεγάλο χρονικό διάστημα 
λόγω και της ειδικής τροποποίησης με πολυουρεθάνη.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Τύπος φορέα PAc / PU

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO2811 @ 25oC}

Γυαλιστερό Σατινέ Ματ

λευκό 1,298 (±0,02) 1,273 (±0,02) 1,274 (±0,02)

Βάση P 1,255 (±0,02) 1,208 (±0,02) 1,242 (±0,02)

Βάση D 1,077 (±0,02) 1,057 (±0,02)   1,088 (±0,02)    

Βάση A 1,036 (±0,02) 1,024 (±0,02) 1,054 (±0,02)

Στερεά κ.ο. (%)
{ISO 3233-98}

47% (±5%)*

Ιξώδες
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

110KU (±20KU)*

Ιξώδες βαφής
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

75KU (±15KU)*

Στιλπνότητα 60o

{ISO 2813-99}
Γυαλιστερό: > 75*
Σατινέ: 30-40*
Ματ: < 10*

Καλυπτική ικανότητα 
{ISO 6504/1}

8–12m2/L*

Δείκτης Λευκότητας
{ASTM E 313-98}

94 (±2,5) **

Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}

0,0 (±1) **

Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ
(2 στρώσεις)

70μm (±5μm)

Αντοχή στην επιταχυνόμενη 
Γήρανση
{ASTM D 1849-95}

10 (1 μήνας @ 50οC)
(σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)

* ανάλογα την απόχρωση, τη βάση χρωματισμού και το φινίρισμα
** ίσχύει για τα λευκά

  οριακή τιμή: 130 g/L.
  μέγιστη περιεκτικότητα π.ο.ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 79,9 g/L. 

Χρώματα εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά 
στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο (Α/δ) (Υ). 

σΤέγΝωΜΑ
1-2 ώρες

»  Άψογο φινίρισμα και υφή 
»  Δεν κιτρινίζει
»  Υψηλή σκληρότητα και αντοχή
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ΠροέΤοίΜΑσίΑ ΚΑί ΒΑφη έΠίφΑΝέίΑσ
για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαι-
τείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, 
λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, 
φουσκωμένα χρώματα κλπ. η προεργασία των βαμμένων 
επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα κλπ., 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. 
να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε 
απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
»  Νέες ξύλινες επιφάνειες: γυαλοχαρτάρισμα, καθαρι-

σμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE (συντηρητικό ξύλου), 
στοκάρισμα με τον κατάλληλο στόκο, 1 στρώση KRAFT 
VELATOURA AQUA και 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.

»  Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπό-
βαθρο: ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση 
KRAFT VELATOURA AQUA είτε KRAFT ECO STAIN BLOCKER 
AQUA ή KRAFT RUST BLOCKER AQUA (μεταλλικές επιφά-
νειες) και 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.

»  Νέες μεταλλικές επιφάνειες: 1-2 στρώσεις KRAFT RUST 
BLOCKER AQUA και 1-2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.

»  για σκούρες αποχρώσεις συνίσταται να προηγηθεί ως 
υπόστρωμα η KRAFT VELATOURA AQUA σε αποχρώσεις 
της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

οδηγίέσ έφΑρΜογησ 
»  Εργαλεία βαφής: πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά 

προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπέκ 1,8-2mm) ή 
airless.

»  Καθαρισμός: καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά 
την χρήση με νερό και σαπούνι.

»  Αραίωση: 
• πινέλο ή ρολό: 8-15% κ.ο. 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 επιμη-
κύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-12 ώρες.
»  αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρ-

κεια της εφαρμογής.
»  μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και 

πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρα-
σίας.

»  να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επα-
ναχρησιμοποιήσετε. η επαναχρησιμοποίηση των χρωμά-
των μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

»  Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το 
πέρας 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.

»  Στις σκούρες αποχρώσεις συνιστάται επαναβαφή μετά 

από 24h.
»  να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη 

βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.

συσΚέυΑσίΑ 
»  Διατίθεται σε λευκό σε γυαλιστερό, Σατινέ και ματ φινίρι-

σμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
»  Βάσεις (P, D, A): διατίθεται σε γυαλιστερό, Σατινέ και 

ματ φινίρισμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,25L. 
Χρωματίζονται με το σύστημα ανάμειξης KRAFT INSPIRED 
COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις. για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντί-
στοιχη βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης 
της KRAFT.

οδηγίέσ υγίέίΝησ, ΑσφΑΛέίΑσ 
ΚΑί ΠροσΤΑσίΑσ Του ΠέρίΒΑΛΛοΝΤοσ
εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. μακριά από παι-
διά. καλέστε το κενΤρο ΔηληΤηρίαΣεΩν ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασί-
ας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και 
του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. μην πετάτε τα υπο-
λείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον 
κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχε-
ται εφόσον ζητηθεί.
Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2η)-όνη και μείγμα (3:1) 
5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη. μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντί-
δραση. 
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777
ΑΠοθηΚέυση 
»  αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣπροπύργοΣ  19 300  αΤΤίκη 
THλ.: 210 55 19 500  -  FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr |  E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 

800 111 7700 
Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00


