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Ακρυλική βελατούρα νερού

Περιγραφή 

Άριστης ποιότητας, άοσμη, φιλική προς το περιβάλλον ακρυλική βελατούρα νερού για ξύλινες και δομικές 

επιφάνειες, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στο φυσικό ξύλο το προϊόν έχει την ιδιότητα να 

επικαλύπτει τους φυσικούς ρόζους που τυχόν υπάρχουν σε αυτό εμποδίζοντας έτσι τα τοπικά κιτρινίσματα 

του τελικού χρώματος που θα εφαρμοστεί. Είναι σχεδόν άοσμη και έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 

Πτητικούς Οργανικούς Διαλύτες. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, τρίβεται πολύ εύκολα και έχει πολύ καλή 

πρόσφυση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για ξύλινες επιφάνειες. 

• Ευκολία στην εφαρμογή. 

• Πολύ καλή πρόσφυση. 

• Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα. 

• Χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικούς Οργανικούς Διαλύτες. 

• Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής 

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 15% κατ’ όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη 

χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη και 

παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Στη συνέχεια η επιφάνεια τρίβεται καλά με σιλερόχαρτο έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η καλή πρόσφυση του χρώματος. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την 

κατάλληλη αραίωση σε μία ή δύο επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται μετά την πάροδο  

4 - 6 ωρών από την πρώτη, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Μετά από κάθε επίστρωση η επιφάνεια 

τρίβεται με σιλερόχαρτο. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον  

10oC και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια 

καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τους τοπικούς κανονισμούς.

Matt Gloss

Βάσεις - -

Συσκευασία 0,75 Lt 2,5 Lt
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Αποχρώσεις 
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. 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.

Προτεινόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 
Η χρήση του προϊόντος δεν απαιτεί ειδικά προστατευτικά μέσα. Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου 
εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

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.

Μεταφορά 
Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR. 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ 
ΦΑΣΗ IΙ, Υποκατηγορία δ, Εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων από ξύλο, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 130gr/lt, 
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 70gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων.

Χρωστικά: Διοξείδιο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά: Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, ταλκ.

Π.Ο.Ε.: 70gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά: 51% ± 1.

Ειδικό βάρος: 1,54 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811).

Ιξώδες: 85 - 90 K.U., 250C (ASTM D562).

pH: 8,5 ± 0,2.

Απόδοση: 8 - 11m2/lt, αναλόγως το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Διαλύτης: Νερό.

Αραίωση: Διαλύεται με νερό σε ποσοστό 10 - 15% κατ’ όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα 
με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή: Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την υγρασία).

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 &ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην 
μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. 
Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που 
μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου 
χωρίς προειδοποίηση. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
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