
Καθαρίζει...

“πράξη”
...στην

Με Κεραμικά Μικροσφαιρίδια της 3Μ™



Το χρώμα που ζει  
κάθε στιγμή μαζί σας. 
Καθαρίστε στην πράξη!

Επιφάνειες πάντα καθαρές
Δημιουργεί μία ιδιαίτερης υφής και αντοχής semi matt επιφάνεια που αναδεικνύεται από το φωτισμό και την  

αρχιτεκτονική του χώρου χαρίζοντας λαμπερές αποχρώσεις και την αίσθηση της καθαρότητας.
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Master  
Easy Clean

Πλαστικό 
Χρώμα

Αύξηση στιλπνότητας κατά  

το καθάρισμα σύμφωνα με  

το ASTM D6736:2008.

* PRA ref: 77780-458a και 77780-458b

Master Easy Clean με Κεραμικά Μικροσφαιρίδια της 3Μ™
Τεχνολογία αιχμής στο σπίτι σας.  

Υψηλή αντοχή στη στίλβωση στο συχνό πλύσιμο & το τρίψιμο.

Λόγω της ειδικής σύνθεσης του και των κεραμικών μικροσφαιριδίων  

της 3Μ™ που περιέχει, δημιουργεί μία εξαιρετικής σκληρότητας semi-matt   

επιφάνεια με διπλάσια αντοχή στην στίλβωση κατά το καθάρισμα  

των λεκέδων από ένα κοινό ματ πλενόμενο πλαστικό χρώμα.

Το καθιστά ικανό να καθαρίζεται εύκολα από τους πιο επίμονους  

λεκέδες αλλά και τα γδαρσίματα στον τοίχο ή στους  

διαδρόμους που προέρχονται από βαλίτσες,  

χτυπήματα κλπ χωρίς να αλλοιώνεται  

η εμφάνιση του τοίχου.



Πιστοποίηση Eurofins 
Indoor Air Comfort™ 
GOLD

Βάψτε με το  
Master Easy Clean 
σε χιλιάδες αποχρώσεις
Επιλέξτε αποχρώσεις που ταιριάζουν  

με την αισθητική των χώρων σας και την 

εσωτερική διακόσμηση. 

Αναζητήστε τις από την βεντάλια  

Inspired Collection ή την παλέτα χρωμάτων 

Colors of Greece Collection.

Συνεισφέρει στην Υγιεινή  
Ατμόσφαιρα των χώρων σας  
& την ποιότητα ζωής
Το Master Easy Clean είναι το πρώτο στην κατηγορία 

του με Πιστοποίηση Indoor Air Comfort™ GOLD  

του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν,  

με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών 

Ενώσεων, έως και 15 φορές χαμηλότερες εκπομπές 

TVOC από το επιτρεπτό όριο του Α+.

Σύμφωνο με AgBB, Βελγική Νομοθεσία, BREEAM, 

LEED v.4, SKA Rating, Well Building, Italian GPP,  

BVB, M1, Danish Indoor Climate Label κ.α.

12-16



Κατάλληλο για παιχνίδια & παιδικά έπιπλα
Είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων  

σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα.



Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρή έκπλυση αφού ανήκει στην κατηγορία  

Class 1 σύμφωνα με το ISO 11998:2006 - ΕΝ 13300. 

Καθαρίζει πανεύκολα τόσο λιπαρούς όσο και υδατικούς λεκέδες όπως κραγιόν, στυλό,  

μουστάρδα, σόγια σως, κέτσαπ, λάδι, κρασί, μαρκαδόρο υπογραμμίσεως αλλά και γραμμές από μολύβι.

Βαθμολογία αφαίρεσης λεκέδων μετά από 24 ώρες:

Βερνίκι 
παπουτσιών

Μη επαρκής

Σάλτσα 
σόγιας

Πλήρης

Κέτσαπ

Πλήρης

Ηλιέλαιο

Σχεδόν 
πλήρης

Κόκκινο 
κρασί

Πλήρης

Μουστάρδα

Πλήρης

Μαρκαδόρος 
φωσφοριζέ

Πλήρης

Μολύβι

Πλήρης

Στυλό

Σχεδόν 
πλήρης

Κόκκινο  
κραγιόν

Αρκετά 
καλή

3 2 1 1 1 5 1 1 2 1

*PRA ref: 77780-458a

Μετρημένη στην “πράξη” 
αντοχή στους λεκέδες

Ελέγχθηκε και εφαρμόστηκε σύμφωνα με το πρότυπο 
BS 7719.  Λόγω της προηγμένης ειδικής σύνθεσής του, 
διαθέτει εξαιρετικής ευκολίας δούλεμα χωρίς τάση για 
πιτσίλισμα και λέρωμα των χώρων παρέχοντας μεγάλη 
απόδοση και καλυπτικότητα. 

Δημιουργεί μία ιδιαίτερης υφής, απαλή semi matt 
επιφάνεια που αναδεικνύεται από το φωτισμό και 
την αρχιτεκτονική του χώρου χαρίζοντας λαμπερές 
αποχρώσεις και την αίσθηση της καθαρότητας.  
Ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής, σαλόνια κλπ.

Εξαιρετική εφαρμογή χωρίς να λερώνει



F A M I L Y

ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Χρώμα ενεργής 
επιφάνειας,  
εξαιρετικής  
ποιότητας,  
κατάλληλο για 
ταβάνια.

> Βελτιώνει  
την ποιότητα  
του αέρα.

> Παρέχει 
φωτοκαταλυτικές 
ιδιότητες με 
τον κατάλληλο 
φυσικό ή τεχνητό 
φωτισμό. 

> Μειώνει τους 
αέριους ρύπους.

> Προσφέρει υψηλή 
διαπνοή.

ΜΠΑΝΙΟ / 
ΚΟΥΖΙΝΑ

Αντιμηκυτιακό πλα-
στικό χρώμα εξαι-
ρετικής ποιότητας, 
ιδανικό για χώρους 
με έντονη υγρασία 
όπως μπάνια, WC, 
κουζίνες, υπόγεια.

Κορυφαίο χρώμα 
υψηλών αντοχών για 
εύκολο καθάρισμα, 
κατάλληλο για εσω-
τερική χρήση.

> Αποτρέπει 
την εμφάνιση 
υγρασίας, μούχλας 
και μυκήτων.

> Καλύπτει 
αποτελεσματικά 
και προσφέρει ένα 
υπέροχο ultra matt 
φινίρισμα.

> Πλένεται εύκολα. 

> Δουλεύεται 
εύκολα, απλώνεται 
ομοιόμορφα.

> Συνεισφέρει στην 
ποιότητα του αέρα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Οικολογικό πλα-
στικό ματ χρώμα 
εξαιρετικής ποιότη-
τας, κατάλληλο για 
εσωτερική χρήση 
(σε τοίχο,  
γυψοσανίδα).

> Έχει υψηλή 
καλυπτικότητα.

> Πλένεται εύκολα. 

> Δουλεύεται 
εύκολα, απλώνεται 
ομοιόμορφα.

> Είναι σχεδόν 
άοσμο.

> Συνεισφέρει στην 
ποιότητα του αέρα.

> Προσφέρει ένα 
ομοιόμορφο ματ 
φινίρισμα.

ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πλαστικό ματ 
χρώμα εξαιρετικής 
ποιότητας, κατάλ-
ληλο για εσωτερική 
χρήση (σε τοίχο, 
γυψοσανίδα).

> Έχει υψηλή 
καλυπτικότητα.

> Δουλεύεται 
εύκολα, απλώνεται 
ομοιόμορφα.

> Συνεισφέρει στην 
ποιότητα του αέρα.

> Προσφέρει ένα 
ομοιόμορφο ματ 
φινίρισμα.

> Υψηλή αντοχή  
και προστασία  
σε λεκέδες, συχνό 
πλύσιμο & τρίψιμο.

> Συνεισφέρει στην 
ποιότητα του αέρα.

> Υψηλής αισθητικής.

> Κατάλληλο για 
παιχνίδια & 
παιδικά έπιπλα.

> Δεν πιτσιλάει  
κατά την βαφή.

> Υψηλή  
λευκότητα.

Καινοτόμα προϊόντα, που συνεισφέρουν στην  
εσωτερική υγιεινή ατμόσφαιρα και στην καθαρότητα

Απόδοση: 
8 - 10m²/L
Φινίρισμα:  
Ultra matt

Απόδοση: 
8 - 10m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
9 - 14m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
12 - 14m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
12 - 16m²/L
Φινίρισμα:  
Semi matt



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

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.gr
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DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 
Ασπρόπυργος, 19300
www.druckfarben.gr

Με Κεραμικά Μικροσφαιρίδια της 3Μ™ 

Συνεισφέρει στην  
Υγιεινή ατμόσφαιρα 
στους χώρους σας

Το χρώμα με τα  
μοναδικά χαρακτηριστικά:

Υψηλή αντοχή  
σε λεκέδες,  
συχνό πλύσιμο  
& τρίψιμο

Ειδική σύνθεση  
για να μην  
λερώνει κατά  
την εφαρμογή

Κατάλληλο  
για παιχνίδια  
& παιδικά  
έπιπλα

Για τον τρόπο εφαρμογής του συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες στο δοχείο ή αναζητήστε τις στο kraftpaints.gr 

Υψηλή  
απόδοση 
12 - 16m²/L

Υψηλή  
λευκότητα

Υψηλής  
αισθητικής 
φινίρισμα

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μπορείτε να πλύνετε την επιφάνεια απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό  
και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο 
τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή της.

ΜΗ χρησιμοποιήσετε τραχύ σφουγγάρι. 

Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

Το Master Easy Clean διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσω του 
συστήματος KRAFT INSPIRED COLOR σε συσκευασίες 1lt, 3lt, 10lt.


