
Χάρη στην ισοθερµική του ιδιότητα και τα µικροσκοπικά 
υαλοσφαιρίδια που περιέχει εξισορροπεί τη θερµοκρασία 
των τοίχων και αποτρέπει την υγροποίηση συσσωρευµέ-
νων υδρατµών λόγω διαφοράς θερµοκρασίας. Έτσι, προ-
λαµβάνει την ανάπτυξη µικροοργανισµών και αποτρέπει 
την εµφάνιση υγρασίας, µούχλας και µυκήτων. Ισχυρή 
αντιµουχλική και αντιµικροβιακή προστασία, πιστοποι-
ηµένη από το διεθνώς αναγνωρισµένο ινστιτούτο IMSL.

ΑρΑΙωση
5-10%

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ
πινέλο, ρολό,

airless

ΑΠοδοση
8-10m2/L

στέγνωΜΑ
1-2 ώρες

 Οριακή τιμή: 30g/L
  Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση: 29g/L

τέΧνΙΚΑ ΧΑρΑΚτηρΙστΙΚΑ
Τυπος φορέα Συμπολυμερές 

PVA-VeoVa και S/A
Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO 2811 @ 25°C}

1,00 (±0,05)

Στερεά κ.β (%)
{ISO 3251-03}

60 (±3)*

Στερεά κ.o (%)
{ISO 3233-98}

50 (±3)*

Ιξώδες (KU)
{ASTM D-562-05 @ 25°C}

85 (±10)*

Ιξώδες βαφής (KU)
{ASTM D-562-05 @ 25°C}

70 (±10)*

pH 8,8-9,6
Στιλπνότητα 60° 
{ISO 2813-99}

1 (±1)*

Στιλπνότητα 85° 
{ISO 2813-99}

0,5 (±0,5)*

Καλυπτική ικανότητα στα 20m2/L 
{ISO 6504/3}

91%**

Απόδοση (m2/L) 8 -10* ανά στρώση
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φίλμ 
(2 στρώσεις) (μm)

150 (±20)

Αντοχή στο νερό 
{ISO 2812-4:2007}

Καμία επίδραση στο χρώμα 
και τη στιλπνότητα

Αντοχή στην υγρή έκπλυση 
{ASTM 2486-06}

1000-1500 cycles*

Συμβολή στην ανάπτυξη μούχλας 
(BS 3900 Part G6)

< 1% @ 12 εβδομάδες

Αντιμικροβιακή δράση 
{ISO 22196:2011}

≥ 99,99% εξουδετέρωση 
μικροβίων @ 24h***

Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση
{ASTM D-1849-95}

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

*  Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.
**  Iσχύει για το λευκό.
*** Έλεγχος στους μικροοργανισμούς Escherichia coli και Staphylococcus aureus.

Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (στιλπνότη-
τα < 25@60°) (Α/α) (Υ)

Λόγω της διπλής δράσης του είναι ιδανικό για 
χώρους µε έντονη υγρασία όπου δηµιουργού-
νται υδρατµοί καθώς και σε χώρους µε ανεπαρκή 
αερισµό ή και απουσία φυσικού φωτισµού, όπως 
είναι µπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια κ.ά. Πλένεται 
εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιµο µε απορρυ-
παντικά. Λόγω της πολύ χαµηλής του γυαλάδας, 
καλύπτει αποτελεσµατικά τις ατέλειες του τοίχου, 
προσφέροντας ένα ultra µατ φινίρισµα.

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα 
υψηλής ποιότητας

Master Hydrocontrol
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»  Αντοχή στο πλύσιµο
»  Υπέροχο ultra µατ φινίρισµα
»  Ιδανικό για κουζίνα και µπάνιο
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ΠροέτοΙΜΑσΙΑ KAI ΒΑφη έΠΙφΑνέΙΑσ
για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαι-
τείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκό-
νες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπoλείμ-
ματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. για να απoτρέπεται 
η συμπύκνωση των υδρατμών δεν πρέπει να εφαρμό-
ζεται άλλο πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα μετά το KRAFT 
MASTER HYDROCONTROL. Ανάλογα την απόχρωση και 
σε εξαιρετικά επιβαρυμένες από μούχλα και υγρασία 
επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή 3 στρώσεων.

»  Σε νέες επιφάνειες: πριν την εφαρµογή του χρώµα-
τος, εφαρµόστε µια στρώση αστάρι νερού όπως το 
KRAFT ECO DUR AqUA ή KRAFT DUR AqUA WHITE ή 
KRAFT HAFT.

»  Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισµα: 
KRAFT SPACHTEL.

»  Σε επιφάνειες µε προβλήµατα λεκέδων ή µού-
χλας: Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με το KRAFT 
MOLD BLOCKER και στη συνέχεια εφαρμόστε το μονω-
τικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AqUA ως 
υπόστρωμα.

οδηγΙέσ έφΑρΜογησ 

»  Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, airless.

»  Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζονται αμέσως μετά 
τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με 
ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό. 

»  Αραίωση: 5-10% με νερό.

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

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.

»  Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και 
πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω 
του 65%.

συσΚέυΑσΙΑ 

»  Διατίθεται σε λευκό και Βάση P σε συσκευασίες των 
1L, 3L και 10L.

οδηγΙέσ υγΙέΙνησ, ΑσφΑΛέΙΑσ 
ΚΑΙ ΠροστΑσΙΑσ του ΠέρΙΒΑΛΛοντοσ
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακρο-
χρόνιες επιπτώσεις. να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχε-
τε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Μακριά από παιδιά. να διατηρείται ο περιέκτης ερµητι-
κά κλειστός. ΣΕ ΠΕρίΠΤΩΣη ΚΑΤΑΠΟΣηΣ: Καλέστε αµέ-
σως το ΚΕνΤρΟ ΔηληΤηρίΑΣΕΩν ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Απορρίψτε το περιεχόµενο και 
το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριµµάτων ή ανακύ-
κλωσης σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς 
κανονισµούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκα-
λέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 2-µεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισο-
θειαζολ-3(2η)-όνη και µείγµα (3:1) 5-χλωρο-2-µεθυλ-
4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-µεθυλ-2H-ισοθεια-ζολ-3-όνη. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά: Πυριθειόνη του 
ψευδαργύρου (CAS: 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύ-
ρου (CAS: 1314-13-2) και IPBC (CAS: 55406-53-6) για τη 
συντήρηση του ξηρού επιχρίσµατος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777

ΑΠοθηΚέυση 
»  Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C 

έως 35°C.

» Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

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


