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STUDIO FINISHES™  
Latex Glaze Extender  
Ζελές Τεχνοτροπιών  
Εσωτερικής Χρήσης  

 

408 
 

Ειδικό υδατοδιαλυτό πρόσθετο, το οποίο αναµιγνύεται κυρίως µε τους 

Μεταλλικούς ζελέδες (620 Metallic Glaze), 405 Glaze αλλά και µε τα 

υδατοδιαλυτά χρώµατα της Benjamin Moore®, παρατείνοντας ακόµη 

περισσότερο τον χρόνο στεγνώµατος του µίγµατος στην εκτέλεση µιας 

τεχνοτροπίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος   

• Συντελεί στη δηµιουργία µοναδικών µεταλλικών εφέ. 
• ∆εν µεταβάλει τον τόνο της απόχρωσης. 
• Προσδίδει το απαιτούµενο βάθος στην τεχνοτροπία. 
• Αυξάνει περισσότερο τον χρόνο στεγνώµατος. 
• Ιδανικό για µεγάλης έκτασης τεχνοτροπίας. 
• ∆εν χρησιµοποιείται µόνο του. 

Αποχρώσεις :  ∆ιάφανο.  

Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο, υδράργυρο και 

φωτοχηµικής αντίδρασης διαλύτες.  

∆ιαβάθµιση γυαλάδας: ∆εν ισχύει 

  

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσµατα διακοσµητικού 

αποτελέσµατος).  

Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 200g/L (2010) 

Απόδοση Στερεά κατ’ όγκο Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 

45-55 m²/ Gallon όταν αναµιγνύεται µε 

Mettalic Glaze ή άλλα υδατοδιαλυτικά 

χρώµατα σε αναλογία 4:1 

5% Εξαρτάται από την κατάσταση της 

επιφάνειας, την ανάµιξη, την µέθοδο 

εφαρµογής και το είδος της 

τεχνοτροπίας 

Εξαρτάται από την κατάσταση της 

επιφάνειας, την ανάµιξη, την 

µέθοδο εφαρµογής και το είδος της 

τεχνοτροπίας 

Στέγνωµα στους 25°°°°C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρµογή µε 

Στην αφή  5-6  ώρες. Αν απαιτείται επαναβαφή, εκτελέστε την 

επόµενη µέρα αφού γυαλοχαρτάρετε ελαφρά 

∆εν ισχύει ∆εν απαιτείται Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 

Προετοιµασία Επιφάνειας 

Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και µούχλα. Μεγάλες ρωγµές ή ατέλειες πρέπει να 

επιδιορθώνονται µε κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωµα, 

συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωµα Πολλαπλών Χρήσεων 

Χρώµα -  Βάση 

Αν η επιφάνεια είναι καινούργια και χωρίς χρώµα, χρησιµοποιήστε την απόχρωση που επιθυµείτε ως χρώµα βάσης τα προϊόντα: 319 Regal  

Aqua Velvet ή 519 Colorstyle ή 587 Moorstyle της Benjamin Moore. 

Εφαρµογή 

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα 620 Metallic Glazes, 405 Glazing Liquid και τα υδατοδιαλυτά 

προϊόντα της Benjamin Moore®. Συγκεκριµένα το 408 Glaze Extender αναµιγνύεται σε αναλογία 4:1 (4 µέρη 408 Glaze Extender µε 1 µέρος 

620 Metallic Glaze). Ανακινείστε το περιεχόµενο καλά πριν από την χρήση του (αποφύγετε την ανακίνηση σε µηχανικούς δονητές). Η 

προαναφερθείσα ανάµιξη (µίγµα) εφαρµόζεται στην επιφάνεια που θα τεχνοτροπίσετε µε ρολό, πιστόλι, σφουγγάρι και λοιπά προς τούτο 

εργαλεία. Αν στην τεχνοτροπία που θα εκτελέσετε απαιτείται ΄΄χρώµα βάση΄΄ χρησιµοποιείστε 319 Regal AquaVelvet®  ή 519 Colorstyle™ ή 

587 Moorestyle™. Με δεδοµένο το τελικό αποτέλεσµα µιας τεχνοτροπίας στην οποία έχει χρησιµοποιηθεί ΄΄χρώµα βάσης΄΄, εξαρτάτε από 

το χρώµα βάση ή την µέθοδο εφαρµογής, σας συνιστούµε να φτιάξετε ένα µικρό δείγµα στην επιφάνεια που θα τεχνοτροπίσετε ή σε ένα 

µικρό ξύλινο ταµπλό, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσµα που βλέπετε σας ικανοποιεί. Βεβαιωθείτε για την ποσότητα του µίγµατος που 

χρειάζεστε, ώστε αφ’ενός µεν να έχετε επαρκές µίγµα για την τεχνοτροπία σας και αφ΄ ετέρου να αποφύγετε άσκοπη δαπάνη χρηµάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τεχνοτροπίες, σας συνιστούµε να δείτε το dvd τεχνοτροπιών της Benjamin Moore το οποίο διατίθεται στους κατά 

τόπους αντιπροσώπους. Να µην αναµιγνύετε µε προϊόντα αλκυδικής βάσης. Mην εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω από 10°C. Μην 

χρησιµοποιείται µόνο του. 

Καθαρισµός 

εργαλείων:  

Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρήση τους  µε ζεστό νερό και σαπούνι 

 

 

Οδηγίες Προφύλαξης   

 

• Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια 

πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως 

ιατρική συµβουλή.• Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το Φυλλάδιο ∆εδοµένων Ασφαλείας αυτού 

του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά  

Συσκευασία και Αποθήκευση 

Μεγέθη:   1lt, 3,8lt Σηµείο Ανάφλεξης : ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


