
Matt Satin Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λευκό, υδατοδιάλυτο, μονωτικό υπόστρωμα νικοτίνης και καπνιάς για εσωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή 
πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, όπως τσιμέντο, γύψο, σοβά κλπ. Εφαρμόζεται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες 
διευκολύνοντας την πρόσφυση των υπερκείμενων χρωμάτων δίνοντάς τους ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιδανικό για 
επιφάνειες εμποτισμένες με νικοτίνη,  καπνιά ή καυσαέρια καθώς τις απομονώνει και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ρυπαρών 
ουσιών  στα τελικά χρώματα. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

> Απομονώνει τις ρυπαρές ουσίες εμποδίζοντας την 

επανεμφάνισή τους στην εξωτερική επιφάνεια.

> Πολύ καλή πρόσφυση

> Υψηλή απόδοση.

> Πολύ εύκολη εφαρμογή.

> Ματ αποτέλεσμα.

> Σχεδόν άοσμο.

> Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

> Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.
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Σκοπός Χρήσης

Συνιστάται για το αστάρωμα κάθε συμπαγούς επιφάνειας. Απομονώνει την εμποτισμένη ουσιία και προετοιμάζει για την τελική 

επίστρωση με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα.

Αποχρώσεις

Διαθέσιμο σε λευκό.

Απόδοση

7 - 10m2/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Προτεινόμενα Συστήματα Βαφής

Απόδοση:
7 - 10m2/lt

Χρόνος 
 Στεγνώματος: 
2-4 (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο
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Σελίδες: 3
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Παλιές και νέες επιφάνειες 

Νέο υπόστρωμα μερικώς κατεστραμμένο Διαλύτης

Αστάρωμα Μια επίστρωση με Nature Aquasil. 10 - 15% νερό.

Φινίρισμα
Two Layers of Petite or  
Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco. 

10 - 15% νερό.

AQUASIL NATURE
Λευκό υδατοδιάλυτο 
μονωτικό υπόστρωμα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος 1,44 ± 0,02 gr/cm3 ( ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση.

Χρωστικά Διοξείδιο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά  Ανθρακικό ασβέστιο, ταλκ.

Viscosity 120 - 130 K.U., 25οC.

pH 8,3 ± 0,4.

Απόδοση 7 - 10 m2/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Χρόνος στεγνώματος
Επιφανειακά μετά από  2-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και 
την υγρασία).

Επαναβαφή
Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και 
την υγρασία).

Διαλύτης Νερό.

Αραίωση Σε ποσοστό έως 15% κατ’ όγκο με νερό.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. 

Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling πρίν 

την εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση.

Συνθήκες Εφαρμογής

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες από 100C έως 350C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.
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Παλιό υπόστρωμα κατεσταμμένο σε μεγάλη έκταση Διαλύτης

Αστάρωμα Δύο επιστρώσεις Nature Aquasil. 10 - 15% νερό.

Φινίρισμα
Δύο επιστρώσεις Petite ή  
Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco. 

10 - 15% νερό.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ 

Φάση II, Υποκατηγορία Ζ Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Απόδοση:
7 - 10m2/lt

Χρόνος 
 Στεγνώματος: 
2-4 (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο
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Οδηγίες Προφύλαξης - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς 

κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το  Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.  Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να 
φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και 
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Απόδοση:
7 - 10m2/lt

Χρόνος 
 Στεγνώματος: 
2-4 (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο


