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Master™ Easy Clean
Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθάρισμα

Ύψιστης αντοχής χρώμα εσωτερικής τοιχοποιίας. Λόγω της ειδικής του
σύνθεσης και της τεχνολογίας των Κεραμικών Μικροσφαιριδίων της
3Μ™ που περιέχει, το καθιστά ιδανική λύση για βαφή τοίχων σε χώρους
που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό καθάρισμα και στη
στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικοί σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ.
Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα Indoor
Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν
στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών
Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και την
ποιότητα της ζωής. 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 semi-mat 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. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (EN71-3).

» Με κεραμικά μικροσφαιρίδια της 3Μ™
ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%

» Υψηλή αντοχή σε λεκέδες συχνό
πλύσιμο και τρίψιμο
» Ειδική σύνθεση για να μη λερώνει
κατά την εφαρμογή

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-16m2/L
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Φορέα

Ακρυλικό

Ειδικό Βάρος* {ISO2811 @ 25°C}

1,26 - 1,45 kg/L

Στερεά κατά βάρος* {ISO 3251-03}

57% (±3)

Ιξώδες* {ASTM D 562-05 @ 25°C}

115 KU (±15KU)

Ιξώδες βαφής* {ASTM D 562-05 @ 25°C}

85 KU (±15KU)

Στιλπνότητα* 60° {ISO 2813-99}

4,0 units (±2)

Στιλπνότητα* 85° {ISO 2813-99}

10,0 units (±5)

pH

8,5 - 9,5

Δείκτης Λευκότητας** {ASTM E 313-98}

88,7 (±1,0)

Δείκτης Κιτρινίσματος** {ASTM E 313-98}

0,3 (±0.5)

Απόδοση ανά στρώση***

12 - 16 m2/L

Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)

70 μm (±5μm)

Αντοχή στην υγρή έκπλυση {EN ISO 11998:2006}

Class: 1

Πρακτική πλυσιμότητα {ASTMD4828}

Rate: 6

Αντοχή στη στίλβωση {ASTM D 6736:2008}

24,3% αύξηση στιλπνότητας

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση
** Μόνο για το λευκό
*** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/α (Υ).
• Οριακή τιμή: 30g/L.
• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: <1 g/L
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες,
λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Εξομαλύνετε τις τραχείς
επιφάνειες αν είναι απαραίτητο. Για την προετοιμασία των επιφανειών
συστήνεται υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και
την έκθεση προς αυτή.

» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό
και σαπούνι.

» Σε νέες ή σπατουλαριστές επιφάνειες: Απαιτείται να είναι πλήρως
ώριμες. Πριν την εφαρμογή του χρώµατος, εφαρμόστε μια στρώση
αστάρι νερού KRAFT ECO DUR AQUA.

» Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και
νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά
την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. ΜΗ χρησιμοποιείτε τραχύ σφουγγάρι. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές
στο συχνό πλύσιμο.

» Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: Χρησιμοποιήστε KRAFT
SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό
υλικό της KRAFT.
» Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων: Χρησιμοποιήστε πρώτα
το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
» Σε ξύλινες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώµατος,
εφαρμόστε μια στρώση KRAFT VELATOURA AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8 - 15% κ.ο. με νερό βρύσης
και αναδεύστε καλά.

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό
μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες
των 1l, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

» Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

» Για ιδανικό φινίρισμα σε σπατουλαριστή νέα ή λεία επιφάνεια συστήνεται
ρολό από microfibers 0,5 - 0,8 cm.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

» Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.

210 7793 777

» Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινίρισμα, συνίσταται να
χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση
διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο
δοχείο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C
καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
» Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER EASY CLEAN για ιδανικό
αποτέλεσμα.
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24h.
» Για μεγάλες αλλαγές απόχρωσης ή για βαφή με σκούρες αποχρώσεις
χρωματίστε πρώτα το KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε ανοιχτή
απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα
πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος
για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας
μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από
τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
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