ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Γυαλιστερό & σατινέ φινίρισμα
Το HARD DUKO CLASSIC διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό, λευκό σατινέ
φινίρισμα, σε μαύρο σατινέ φινίρισμα & σε 3 βάσεις χρωματισμού.
Συσκευασία:

Οι βάσεις μπορούν να χρωματιστούν σε όποια απόχρωση επιλέξετε
μέσω του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR και
σε αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT RAL CLASSIC COLLECTION.

0,75L & 2,5L

Μεταλλικές επιφάνειες που ξεχωρίζουν

Εφαρμογή

Το HARD DUKO είναι ακρυλικά τροποποιημένο, αλκυδικό ντουκόχρωμα, υψηλής

Η σειρά είναι κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά

αντοχής και σκληρότητας για εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

αντικείμενα σε εξωτερικό & εσωτερικό χώρο.

Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας

Ιδανικό για κάγκελα, γκαραζόπορτες, μηχανή-

μία ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα και αναλλοίωτες

ματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό

αποχρώσεις για πολύ καιρό.

εξοπλισμό, διακοσμητικά στοιχεία κ.α.

Ματ & γυαλιστερό φινίρισμα
Διατίθεται σε 2 ασημί απόχρωσεις, 603 Base Olympos (ματ) & 617 Base Olympos
(γυαλιστερή) που είναι οι βάσεις του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED
COLOR & χρωματίζονται σε 13 ματ & 13 γυαλιστερές
αποχρώσεις χρωματολογίου.

Συσκευασία:

0,7L & 2,1L

Μικρές συμβουλές
Προσφέρει αντισκωριακή προστασία
αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο
αστάρι KRAFT RUST BLOCKER
ή KRAFT MINIO.

▶ Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε
τον σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA.
▶ Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρας τουλάχιστον
48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
▶ Μπορείτε να πλύνετε τις βαμμένες με HARD DUKO επιφάνειες μετά
την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

Κορυφαία αντοχή στο χρόνο & εξαιρετική
σκληρότητα για μεταλλικές επιφάνειες
▶ Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη.
▶ Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα
σχηματίζοντας μία σκληρή & ελαστική επιφάνεια
▶ Αντέχει στο συχνό πλύσιμο
▶ Απλώνει θαυμάσια

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

14-16m2
/1L

2-3 h

ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

16h

Για την καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε πρώτα 1 ή 2 στρώσεις:

ή

ή και

800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

info@kraftpaints.gr

www.druckfarben.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
Ασπρόπυργος, 19300

