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MOORESTYLE™ 

Αλκυδικό  Υπόστρωµα 
Πολλαπλών Χρήσεων 

570 

Αλκυδικό υπόστρωµα πολλαπλών χρήσεων. Eφαρµόζεται σε 
σπατουλαριστές επιφάνειες, γυψοσανίδες, ξύλο και σαν ενδιάµεση 
στρώση σε ασταρωµένο µέταλλο ή πρώην βαµµένες επιφάνειες. Έχει 
µεγάλη καλυπτικότητα, δυνατή πρόσφυση και γυαλοχαρτάρεται 
εύκολα. Eίναι ιδανικό να συγκρατεί λεκέδες από νερό, καπνό, 
µαυρίλες κ.λπ. Mπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν υπόστρωµα για τις 
ριπολίνες MOORESTYLE. ∆εν περιέχει µόλυβδο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Υπόστρωµα πολλαπλών χρήσεων 
• Εξαιρετική πρόσφυση 
• Σφραγίζει τελείως πορώδεις επιφάνειες 
• ∆ίνει µια τέλεια επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώµατα 
• Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελµατικούς χώρους 
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
 

Αποχρώσεις :   Λευκό. Χρωµατίζεται σε απαλές αποχρώσεις 
για πρόσθετη καλυπτικότητα  
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: Χαµηλή 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό 
Άριστη µεταλλική προστασία όταν επικαλυφθεί µε χρώµα της Benjamin 
Moore 

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία 

Αντοχή στη θερµοκρασία Αντοχή στους διαλύτες 
Αντέχει έως τους 120º C. Η συνεχής έκθεση σε θερµότητα θα 
προκαλέσει πρώιµο κιτρίνισµα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού 

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευµα. 
Ευαίσθητο στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και άλλα 
δυνατά διαλυτικά. 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/ζ τύπος ∆: ( Αστάρια).  
Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 350g/L (2010) 
 

 
Απόδοση 

 
Στερεά κατά Βάρος 

 
Πάχος Υγρού Φιλµ 

 
Πάχος Στεγνού Φιλµ 

13 –14 m2/L 40% 77 Μικρά 31 Μικρά 
 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρµογή µε 

Σε 3 ώρες στεγνώνει 
Σε 16 ώρες επαναβάφεται 

3mm mandrel 5% White spirits Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 
Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ξεφλουδίσµατα, σκόνες και λάδια. Tα σαθρά υλικά λειαίνονται και αποµακρύνονται 
µε το κατάλληλο εργαλείο. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται.  
Σπατουλαριστές επιφάνειες, Γυψοσανίδες, Καινούργιο ή βαµµένο ξύλο, Ασταρωµένο ή βαµµένο µέταλλο, Αλουµίνιο: Eφαρµόστε 
ένα χέρι 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Yπόστρωµα.  
Λερωµένες επιφάνειες: Eφαρµόστε 1 ή 2 χέρια 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Yπόστρωµα.  
Νέο σίδερο κατασκευής: Eφαρµόστε ένα χέρι 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Yπόστρωµα. 
 
Εφαρµογή 
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Χρησιµοποιείται µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% µε white spirits. Mην εφαρµόζεται σε 

θερµοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία. Tο στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες-υγρές επιφάνειες. 

 
Καθαρισµός εργαλείων:  

 
Καθαρίζετε τα εργαλεία µε white spirits 

 
 
Οδηγίες Προφύλαξης   
 

 

● Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερµοκρασίες. ● Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Περιέχει Αιθυλόµεθυλοκετοξίµη και 2-αιθυλ-αξανοϊκό κοβάλτιο. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ● Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. ● Μην 
αναπνέετε τα εκνεφώµατα.● 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 και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. 

 
Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη:   0,75lt, 2,5lt Σηµείο Ανάφλεξης: 44

ο
 C (Abel) Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.  


