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MOORSHIELD® 
100% Ακρυλικό Ματ 

505 
 

Υψηλής ποιότητας 100% Ακρυλικό, µε εξαιρετικές αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες. Eπιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει 
δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατµούς να διαφύγουν. 
Eφαρµόζεται σε επιφάνειες από σοβά, µπετόν, τούβλα και ξύλο. 
Ιδανικό για επιφάνειες κτιρίων κοντά στη θάλασσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Ματ τελείωµα µε εξαιρετικές αντοχές 
• Αναπνέει και αντιστέκεται στο φουσκάλιασµα 
• Ευκολία χρήσης και γρήγορη επαναβαφή 
• ∆εν ξεθωριάζει 
 

Αποχρώσεις :  Λευκό και περισσότερες από 3500 

αποχρώσεις µέσω του χρωµατικού συστήµατος Moor- O- Matic 

Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  

∆ιαβάθµιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60
ο
 . 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό 

Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες και στην κιµωλίαση, δεν 

ξεθωριάζει και δεν λερώνει.  

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία 

Αντοχή στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες Αντοχή στη τριβή                 

Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιµέντου. Το 505 Moorshield 

παρουσιάζει R(CO2) >50m όταν εφαρµοσθεί κατάλληλα 

Καλή αντίσταση στην τριβή 

Αντοχή στη θερµοκρασία Αντοχή στους διαλύτες  

Μαλακώνει άνω των 60
Ο
 C Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους  

 αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευµα 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/γ τύπος Υ: ( επιχρίσµατα εξωτερικών τοίχων 

ορυκτών υποστρωµάτων. Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 40g/L (2010) 

Απόδοση Στερεά κατά Βάρος Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 

11 – 12 m2/L 46% 100 Μικρά 46 Μικρά 
 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 
 

Ελαστικότητα 
 

Αραίωση 
 

Εφαρµογή µε 

Σε 1 ώρα στεγνώνει 

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται 

6mm mandrel 5% µε νερό Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 

Προετοιµασία Επιφάνειας 

Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσµατα, σκόνες, άλατα και λάδια. Tα σαθρά υλικά 

λειαίνονται και αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Eφαρµόζετε 2 χέρια 505 

MOORSHIELD 100% Ακρυλικό, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν µε τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:  

Νέο Μπετόν ή Σοβάς: Ασταρώνετε µε 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωµα ή 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωµα. 

Αραι- ώνετε σύµφωνα µε τις οδηγίες.  

Άβαφο Μπετόν, Σοβάς ή Τούβλα: Ασταρώνετε µε 1 χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωµα. Αραιώνετε σύµφωνα µε τις 

οδηγίες.  

Πρώην βαµµένες επιφάνειες: Ασταρώνετε µε 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωµα ή 023 FRESH STΑRT Ακρυλικό Υπόστρωµα. 

Καινούργιο ξύλο: Ασταρώνετε µε 570 MOORESTΥLE Αλκυδικό Υπόστρωµα ή 023 FRESH STΑRT Ακρυλικό Υπόστρωµα. 
 

Εφαρµογή 

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιµοποιείτε ρολό µε κοντό τρίχωµα σε λείες επιφάνειες. 

Αραιώστε 5% µε καθαρό νερό. Mην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω από 10°C. Tο στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες. 
 

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, 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:   1 λίτρo, 3 λίτρα, 10 λίτρα Σηµείο Ανάφλεξης: ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις  


