
ΑρΑίωση
8-15% 

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ
Πινέλο, ρολό, 

πιστόλι αέρος ή 
airless.

ΑΠοδοση
8-10m/L

Οικολογικό Υπόστρωμα 
Βερνικοχρωμάτων 

VELATOURA AQUA
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Αποτελεί το ιδανικό οικολογικό υπόστρωμα για την προετοι-
μασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν 
βαφούν με ριπολίνη. έίναι πιστοποιημένη από το ΑσΑοσ και 
πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel. έίναι 
φιλικό προς το χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή. Καλύπτει 
εξαιρετικά, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνει-
ας μονώνοντας τις τανίνες του ξύλου, εξασφαλίζοντας άριστη 
πρόσφυση σε ξύλο, τοίχους, γυαλί και σκληρό PVC. Τρίβεται 
θαυμάσια προετοιμάζοντας κατάλληλα την επιφάνεια για τη 
βαφή της ριπολίνης. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει εξαιρετικά, χωρίς 
να αφήνει βεννιές και ματίσεις, δουλεύεται μαλακά προσφέρο-
ντας  μία ομοιόμορφη επιφάνεια.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Τύπος φορέα PAc

Ειδικό Βάρος (g/mL)
{ISO 2811}

1,437 (±0,02)

Στερεά κ.ο. (%)
{ISO 3233-98}

42,5 (±2)

Ιξώδες (KU)
{ASTM D-562}

90 (±20)

Απόδοση
{ISO 6504/1}

8-10m/L

Πρόσφυση
{ISO 4624}

> 1,5MPa

Αντοχή στην αποκόλληση - Cross Cut 
{ISO 2409}

Class 0

Αντοχή στα αλκάλια 
{ISO 2812-4}

0:καμία ορατή επίδραση 

  οριακή τιμή: 30g/L.
  μέγιστη περιεκτικότητα π.ο.ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L. 

Συνδετικά αστάρια (Α/η) (Υ). 

σΤέγΝωΜΑ
1-2 ώρες

»  Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο 
»  Εξαιρετική κάλυψη
»  Τέλεια πρόσφυση
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Οικολογικό Υπόστρωμα 
Βερνικοχρωμάτων 

VELATOURA AQUA

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.
»  Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: απαιτείται 

πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των σαθρών στοιχείων και 
ακολούθως εφαρμογή με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέ-
λο, πατρόγκα ή βούρτσα, καθαρισμός την επόμενη ημέρα 
και κατόπιν KRAFT VELATOURA AQUA. μετά από 16 ώρες 
εφαρμογή του τελικού χρώματος.

»  Τοίχοι και ταβάνια: 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA 
AQUA. μετά από 16 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώμα-
τος.

»  Ξύλινες επιφάνειες: αποχαρτάρισμα, σπατουλάρισμα 
με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, καθάρισμα και 1-2 
στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA. μετά από 16 ώρες 
τρίψιμο και εφαρμογή του τελικού χρώματος.

»  Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβα-
θρο: ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις 
KRAFT VELATOURA AQUA. μετά από 16 ώρες εφαρμογή 
του τελικού χρώματος.

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

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

»  Αραίωση: 
• πινέλο ή ρολό: 8-15% κ.ο. με νερό. 
•  πιστόλι: εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του 

πιστολιού.
»  αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής.
»  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: 16 ώρες.
»  μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και 

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

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

»  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.

»  κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατά-
σταση για μελλοντική χρήση. αποθηκεύστε σε περιβάλ-
λον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

συσΚέυΑσίΑ 
»  Διατίθεται σε λευκό στις συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
για την αποτελεσματική κάλυψη του τελικού χρώματος 
σε σκούρες αποχρώσεις, συνιστάται να χρωματίζετε την 
VELATOURA AQUA σε ανοιχτή της ίδιας χρωματικής οικογέ-
νειας.

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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Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 

800 111 7700 
Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00


