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MOORESTYLE™ 

Πολυουρεθανική Pιπολίνη Νερού  

για Ξύλα και Μέταλλα 

584 – Ματ 
 

Υψηλής ποιότητας ακρυλική πολυουρεθανική ριπολίνη νερού µατ εσωτερικής 

και εξωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερο χρόνο δουλέµατος 

από άλλες ριπολίνες νερού, εξασφαλίζοντας ένα τέλειο φινίρισµα.Συνδυάζει 

γρήγορο στέγνωµα, εύκολη εφαρµογή και µεγάλη αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Εφαρµόζεται σε 

ασταρωµένες επιφάνειες ή πρώην βαµµένες ξύλινες, µεταλλικές και διάφορες 

άλλες επιφάνειες. Είναι άοσµο, δεν κιτρινίζει και πλένεται εύκολα. ∆εν περιέχει 

µόλυβδο. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Ριπολίνη νερού Ματ, που δεν κιτρινίζει 

• Εξαιρετικές ιδιότητες βάση της ακρυλικής πολυουρεθανικής σύνθεσή 

της. 

• Εξαιρετικό άπλωµα και µεγάλη καλυπτικότητα 

• Σκληρό φιλµ, ευκολία εφαρµογής, γρήγορο στέγνωµα. 

• Ιδανικό για παιδικά δωµάτια, νοσοκοµεία, γραφεία και 

επαγγελµατικούς χώρους 

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Αποχρώσεις :   Λευκό, και περισσότερες από 3500 
αποχρώσεις µέσω του χρωµατικού συστήµατος Moor-O-Matic   
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: Ματ 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60º. 

 
   ΜΑΤ                                                                                                                           ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό 
Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην κιµωλίαση, δεν 
ξεθωριάζει και δεν λερώνει. 

Αντιστέκεται στο νερό και την υγρασία. Καθαρίζεται 

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες Αντοχή στην τριβή 
Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιµέντου. Το 584  Καλή αντίσταση στην τριβή. Εύκολη αφαίρεση λεκέδων. 
MOORSTYLE παρουσιάζει R (CO2)>50m όταν προηγουµένως Αντοχή στους διαλύτες 
ασταρωθεί η επιφάνεια και επικαλυφθεί µε 2 χέρια Καλή αντίσταση σε white spirits.  
Αντοχή στη θερµοκρασία Ευαίσθητο στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και άλλα 
Μαλακώνει άνω των 65° δυνατά διαλυτικά. 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/δ τύπος Υ: ( Χρώµατα εσωτερικών/ 
εξωτερικών διακοσµήσεων και επενδύσεων από ξύλο και µέταλλο).  Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 130g/L (2010) 

Απόδοση Στερεά κατά Βάρος Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 

15 –16 m2/L 39% 67 Μικρά 23 Μικρά 

Στέγνωµα στους 20°°°°C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρµογή µε 

Σε 2 ώρες στεγνώνει 
Σε 6 ώρες επαναβάφεται 

6mm mandrel 5% Νερό Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 

Προετοιµασία Επιφάνειας 
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισµένα χρώµατα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες 
γυαλοχαρτάρονται. Eφαρµόζετε  2 χέρια 584 MOORESTYLE Ματ Ριπολίνη Νερού για Ξύλα και Mέταλλα, εφόσον οι επιφάνειες 
ασταρωθούν µε τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:  
Καινούργιο Ξύλο: Tα διάφορα ελαττώµατα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά µε 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Αφή- 
νετε να στεγνώσει και µετά ασταρώνετε γενικά. Λειαίνετε µε γυαλόχαρτοό.  
Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192  Aqua Grip Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού  ή 570 
MOORESTYLE Αλκυδικό Yπόστρωµα.  
Μέταλλα: Αφαιρέστε σκουριά και ξεφλουδίσµατα πριν ασταρώσετε µε 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Yπόστρωµα.  
Πρώην Bαµµένες Επιφάνειες: Ασταρώνετε ένα χέρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωµα ή 570 MOORESTYLE Αλκυδικό 
Yπόστρωµα. 
 

Εφαρµογή 
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιµοποιείτε µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% µε νερό. Μην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες 

κάτω από 10ºC. Το στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες. 

 

Καθαρισµός εργαλείων:  
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρησιµοποίησή 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, πλύνετε 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:   0.75lt,1lt, 2,5lt,3lt Σηµείο Ανάφλεξης: ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις  


