
BASIC
PLASTER

™

● Yψηλή υδροφοβικότητα
● Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
● Σκληρή ομοιόμορφη επιφάνεια

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚO ΑΚΡΥΛΙΚO ΕΠIΧΡΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟIΧΩΝ



Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. 

Βασίζεται σε συνδυασμό ακρυλικού πολυμερούς αιωρήματος, φυσικών κόκκων 
και πρόσθετων υδατοαπωθητικών βελτιωτικών ουσιών. 

Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη 
δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες αλλά και σε 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. 

Παρουσιάζει υψηλή διαπνοή και εξαιρετική αντοχή στη βρο-
χή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση προστατεύοντας 
τους τοίχους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους των παρα-
δοσιακών σοβάδων και σε κάθε είδους βαμμένη επιφάνεια 
προσφέροντας ένα ομοιόμορφο, καλαίσθητο φινίρισμα σε 
πολλές αποχρώσεις και κοκκομετρίες.

Πλεονεκτήματα προιόντος



3

Αναδεύετε το προϊόν πριν από 
τη χρήση και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.

Μην εφαρμόζετε σε 
θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C 

καθώς και σε επίπεδα 
υγρασίας άνω του 65%.

Εφαρμόστε μία στρώση PLASTER 
PRIMER σε νέες ή ήδη βαμμένες, 
απορροφητικές επιφάνειες και πάνω 
σε τσιμεντοειδη βασικά επιχρίσματα 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Χρησιμοποιήστε Kraft Putty ή άλλο 
κατάλληλο επισκευαστικό υλικό 
της KRAFT για την πλήρωση κενών, 
ρωγμών και άλλων φθαρμένων 
επιφανειών

Προετοιμασία

Εφαρμογή

Προφυλάξεις

1

1 2

32

1 32

Στάδια εφαρμογής

Εφαρμόστε μία στρώση BA-
SIC PLASTER με μεταλλική 
σπάτουλα από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

Τρίψτε με πλαστική σπάτουλα για λείανση 
της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου. 
Σε μεγάλες επιφάνειες συστήνεται η 
εφαρμογή να γίνεται χωρίς διακοπές, 
ώστε να αποφεύγονται οι ματίσεις.

Καθαρίστε την επιφάνεια ώστε 
να είναι στεγνή, καθαρή από 
σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές, υπολείμματα και 
φουσκωμένα χρώματα

Μην εφαρμόζετε 
σε περίπτωση 

επικείμενης βροχής 
ή σε άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία και αέρα

Προστατέψτε την 
εφαρμοσμένη 
επιφάνεια με 

λινάτσες
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KraftPaintsGreece

Χαρακτηριστικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 800 111 7700
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00)

 210 55 19 500
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-17.00)

 support@druckfarben.gr

 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 15824 ως 
εσωτερικό και εξωτερικό επίχρισμα με βάση οργανικά 
συνδετικά και φέρει σήμανση CE (DoP: 02-1220-1).

Κ10 K15

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
(μέγιστη κοκκομετρία)

1,0mm 1,5mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(kg/m2)

2.0-2.2 2.2-2.6

  Λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες και μεσαίες 
F-αποχρώσεις KRAFT INSPIRED COLOR™


