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οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερι-
κή τοιχοποιία. φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον καθώς 
είναι πιστοποιημένο από το ΑσΑοσ και πληροί τα κριτήρια 
του οικολογικού σήματος Ecolabel της έ.έ. δουλεύεται εύκο-
λα απλώνει ομοιόμορφα. δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, καθιστώντας το ιδανικό για 
εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Πλένεται εύκολα και 
αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ 
χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες 
του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. 
Το λαμπερό λευκό και οι χιλιάδες αποχρώσεις αντέχουν στο 
χρόνο και στο κιτρίνισμα αναβαθμίζοντας αισθητικά τους 
χώρους.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Τύπος φορέα Συμπολυμερές PVA-VeoVa και PAc

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO 2811 @ 25oC}

λευκό
Βάση P
Βάση T
Βάση D
Βάση A

1,485 (± 0,02)
1,448 (±0,02)
1,405 (±0,02)
1,357 (±0,02)
1,321 (±0,02)

Στερεά κ.ο. (%)
{ISO 3233-98}

47% (±3)*

Ιξώδες (KU) 
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

110 (±20)*

Ιξώδες Βαφής (KU)
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

85 (±15)*

Στιλπνότητα 60oC
{ISO 2813-99}

2 (±1)*

Στιλπνότητα 85oC
{ISO 2813-99}

3,5 (±2)*

Καλυπτική Ικανότητα (m2/L) 
{ISO 6504/1} 

9-14*

Δείκτης Λευκότητας 
{ASTM E 313-98}

89,5 (±1,5)**

Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}

0,3 (±0,3)**

Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Φιλμ (μm) 
(2 στρώσεις)

70μm (±5μm)

Αντοχή στην Υγρή Έκπλυση
{ISO 11998}

Class: 1 (λευκό, Βάση P, T, D)
Class: 2 (Βάση α)

Αντοχή στην Eπιταχυνόμενη Γήρανση ASTM
{D 1849-95}

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

* ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.
** ίσχύει για το λευκό.

 οριακή τιμή: 30g/L
  μέγιστη περιεκτικότητα π.ο.ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,9 g/L

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα 
<25@60°) Α/α (Υ). 

σΤέγΝωΜΑ
1-2 ώρες

»  Υψηλή καλυπτικότητα 
»  Αντοχή στο πλύσιμο
»  Υπέροχο ματ φινίρισμα
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Master Eco

ΠροέΤοίΜΑσίΑ ΚΑί ΒΑφη έΠίφΑΝέίΑσ
η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή 
από σκόνες και λοιπά υπολείµµατα.
»  Σε νέες επιφάνειες: πριν την εφαρµογή του χρώµατος, 

εφαρµόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO 
DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.

»  Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα: χρησιμο-
ποιήστε KRAFT SPACHTEL.

»  Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή σε περί-
πτωση εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων: χρησι-
μοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων 
KRAFT STAIN BLOCKER AQUA σε απόχρωση της ίδιας 
χρωματικής οικογένειας.

οδηγίέσ έφΑρΜογησ 
»  Εργαλεία βαφής: πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
»  Καθαρισμός εργαλείων: καθαρίζονται αμέσως μετά τη 

χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό 
νερό και σαπούνι.

»  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: 4-6 ώρες.
»  πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε το χρώµα προσθέ-

τοντας νερό 8-15% κατ’ όγκο και ανακινήστε καλά.
»  εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER ECO για τέλειο 

αποτέλεσμα
»  μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω  

από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
»  κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατά-

σταση για μελλοντική χρήση. 
»  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. 

»  αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά το άνοιγμα σε περι-
βάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

συσΚέυΑσίΑ 
»  Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 750mL, 3L και 

10L.
»  Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L 

και 10L.
»  Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμoύ KRAFT 

INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις. για τη διασφά-
λιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωμα-
τίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστη-
μα 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.
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