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Glitter Effect 
Χρυσόσκονη 

Εσωτερικής Χρήσης  
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Το Glitter Effect είναι υδατοδιαλυτό, διάφανο διακοσµητικό υλικό 
χαµηλής γυαλάδας το οποίο δηµιουργεί «ιδιόρρυθµες ιριδίζουσες 
λάµψεις χρυσόσκονης» στην επιφάνεια που θα εφαρµοστεί. Κατάλληλο 
για τοίχους, ταβάνια, έπιπλα. Για καλύτερη εµφάνιση του εφέ, 
εφαρµόζεται σε ήδη χρωµατισµένες επιφάνειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Εύκολο στην εφαρµογή 

• Χαµηλής οσµής  

• ∆εν πιτσιλάει, στεγνώνει γρήγορα 

• Όταν στεγνώσει µετατρέπεται σε σκληρό φίλµ, ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στο πλύσιµο 

Αποχρώσεις :  ∆ιάφανο 
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο, υδράργυρο και φωτοχηµικής 
αντίδρασης διαλύτες.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: Χαµηλή. 
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσµατα διακοσµητικού 
αποτελέσµατος).  
Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 200g/L (2010) 
 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αντοχή στη θερµοκρασία Αντοχή στη τριβή                 
Μαλακώνει άνω των 65°C. Καλή αντίσταση στη τριβή 
Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες  
Καθαρίζεται µε νερό, αφού περάσουν 7 ηµέρες και έχει 
στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια. 

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευµα 

Απόδοση Στερεά κατά Βάρος Πάχος Υγρού Φιλµ Πάχος Στεγνού Φιλµ 
10-11 m2/Lit 35% 67  Μικρά 23 Μικρά 

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

Στην αφή σε 1 ώρα 
Σε -2-3 ώρες επαναβάφεται 

Για χρήση σε 24 ώρες 

6mm mandrel ∆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 ήδη βαµµένη και σε καλή κατάσταση, εφαρµόστε ένα ή δύο χέρια Glitter Effect 
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. Όταν στεγνώσει εφαρµόστε ένα ή δύο χέρια Glitter Effect. 
Εφαρµογή 
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρµόστε 2 χέρια µε καλής ποιότητας νάυλον πινέλο ή κοντότριχο ρολλό ή πιστόλι χωρίς αραίωση. 
Αν απαιτηθεί προσθέστε λίγο καθαρό νερό. Εφαρµόστε «πλούσια» το υλικό, κινούµενοι από άβαφες σε βαµµένες επιφάνειες. Κατά τη 
διάρκεια της εφαρµογήγς µη δηµιουργείται «καβαλικεύµατα». Μην το αναµιγνύετε µε άλλα χρώµατα υδατοδιαλυτά ή αλκυδικά. Μην 
εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω από 10

ο
 C. Το 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 
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 Σηµείο Ανάφλεξης : ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


