
Σχεδιασμένο για κάθε 
δύσκολη επιφάνεια!

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ACRYLIC MULTI SURFACE WATER 
BASED PRIMER



Προσφέρει αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επι-

φάνειες και εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε εσωτερική και 

εξωτερική επιφάνεια όπως σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, 

γαλβανιζέ, ψευδάργυρο, ξύλο, MDF, μελαμίνη, πο-

λυεστέρα, σκληρό PVC, γυαλί, πλακάκια, κεραμικά, 

plexiglass καθώς και σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με λα-

δομπογιά και χρώματα πούδρας.

It offers anticorrosive protection on metallic surfaces 

and excellent adhesion to any interior and exterior sur-

face such as iron, aluminum, copper, galvanized, zinc, 

wood, MDF, melamine, polyester, hard PVC, glass, 

tiles, ceramics, plexiglass as well as on surfaces that 

are already painted with solvent borne enamel paint and 

powder coating.

Καινοτόμο
Ακρυλικό Αστάρι Νερού Πρόσφυσης Πολλαπλών Επιφανειών
Innovative Acrylic Multi Surface Water Based Primer

Πώς βάφεται το πλακάκι
How to paint on tiles

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε χρώμα στα 
πλακάκια του τοίχου σας επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά.

Αφού καθαρίσετε καλά την επιφάνεια, εφαρμόστε το ειδι-
κό αστάρι νερού Multi Primer (1 ή 2 χέρια). Μετά από 24 
ώρες βάψτε με το αντιμυκητιακό πλαστικό σατινέ χρώμα 
Asepsis σε ανοιχτή απόχρωση της επιλογής σας.

You can change the color of the tiles on your walls easily 
and quickly now by using the suitable products.

After cleaning the surface thoroughly, apply the water 
based Multi Primer (1 or 2 coats). After 24 hours paint it 
with the antifungal emulsion satin paint Asepsis in any 
light shade of your choice.

Για την καλύτερη εφαρμογή σε πλακάκια  
εφαρμόστε τα εξής:

For the best results on tiles 
apply the following:

+



Πώς βάφεται το γυαλί
How to paint glass

Για να βάψετε μία γυάλινη επιφάνεια πρέπει να επιλέξετε 
υλικά που έχουν κατευθείαν πρόσφυση πάνω στο γυαλί. 

Αφού καθαρίσετε καλά τη γυάλινη επιφάνεια, εφαρμόστε το 
ειδικό αστάρι νερού Multi Primer (1 ή 2 χέρια). Στη συνέχεια 
βάψτε με το 100% ακρυλικό χρώμα 4 Seasons αν πρόκειται 
για εξωτερική χρήση ή με το κορυφαίο χρώμα για εύκολο 
καθάρισμα Master Easy Clean για εσωτερική χρήση σε από-
χρωση της επιλογής σας.

To paint glass surfaces you need to select products that 
adhere directly to them. 

Start by cleaning the surface from any dust or residues thor-
oughly, and only then apply the special water based Multi 
Primer (1 or 2 coats). Then apply the 100% acrylic paint 4 
Seasons in any shade of your choice for outdoor use, or the  
premium high performance washable Master Easy Clean 
paint for indoor use.

Για την καλύτερη εφαρμογή σε γυαλί 
εφαρμόστε τα εξής:

For the best results on glass 
apply the following:

+
ή

or

Διατίθεται σε γκρι & σε λευκό  
και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις
Available in grey, white and in light shades



Ο καινοτόμος συνδυασμός  
για όλες τις δύσκολες επιφάνειες

The innovative combination for multiple surfaces

Πώς βάφεται το γαλβανιζέ μέταλλο 
How to paint galvanized metal

Το γαλβανιζέ μέταλλο μπορείτε να το βάψετε αρκεί να χρησι-
μοποιήσετε τα κατάλληλα υλικά. 

Καταρχάς καθαρίστε την επιφάνεια από σαθρά ή ξεφλουδισμένα 
χρώματα, λίπη ή βρωμιές με διαλυτικό KRAFT Νίτρου 1100. 
Αφού τα καθαρίσετε καλά, εφαρμόστε το ειδικό αστάρι νερού 
Multi Primer (1 ή 2 στρώσεις). Μετά από 24 ώρες βάψτε με το 
ντουκόχρωμα μετάλλων Hard Duko (2 στρώσεις) ή το βερνικό-
χρωμα Hard & Gloss σε απόχρωση της επιλογής σας.

You can paint galvanized metal as long as you use the right 
products.

Start by cleaning the surface from loose or peeling paint, grease 
or dirt thoroughly using KRAFT Solvent Nitro 1100, and only 
then apply the special water based Multi Primer (1 or 2 coats). 
After 24 hours paint the surface either with the enamel paint 
for metal Hard Duko (2 coats) or with the enamel paint Hard & 
Gloss in any shade of your choice.

Για την καλύτερη εφαρμογή σε γαλβανιζέ  
μέταλλο εφαρμόστε τα εξής:

For the best results on galvanized metal 
apply the following:

+
ή

or

Υψηλή αντισκωριακή προστασία ■

Εξαιρετική πρόσφυση ■

Άριστη μόνωση λεκέδων ■

Άριστη & ομοιόμορφη κάλυψη ■

Εξαιρετικό semi mat ■ 
φινίρισμα ως τελικό χρώμα



Πώς βάφεται το PVC
How to paint PVC

To PVC δεν είναι πορώδης επιφάνεια με αποτέλεσμα να πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε τα σωστά υλικά για να το βάψετε σωστά. 

Καταρχάς εφαρμόστε το ειδικό αστάρι νερού Multi Primer 
(1 ή 2 χέρια). Στη συνέχεια βάψτε με το 100% ακρυλικό 
χρώμα 4 Seasons σε απόχρωση της επιλογής σας ή με την 
οικολογική ριπολίνη Wood Aqua σε απόχρωση και φινίρι-
σμα της επιλογής σας.

PVC is a non porous surface so you need to use the right 
products to paint it properly. 

Start by applying the water based Multi Primer (1 or 2 
coats). Then apply the 100% acrylic paint 4 Seasons in 
any shade of your choice or with the ecological enamel 
paint Wood Aqua in any shade and finish of your choice.

Για την καλύτερη εφαρμογή σε PVC  
εφαρμόστε τα εξής:

For the best results on PVC 
apply the following:

+
ή

or

■ High anticorrosive protection

■ Excellent adhesion

■ Excellent stain insulation

■ Excellent & uniform coverage

■ Excellent semi mat finish  
as a final color

Υψηλή αντισκωριακή προστασία ■

Εξαιρετική πρόσφυση ■

Άριστη μόνωση λεκέδων ■

Άριστη & ομοιόμορφη κάλυψη ■

Εξαιρετικό semi mat ■ 
φινίρισμα ως τελικό χρώμα



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

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
Megaridos Avenue, Kallistiri Area, 19300,  
Aspropyrgos, Attica, Greece
www.druckfarben.gr
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ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

GALVANIZED

ΠΛΑΚΑΚΙ

TILE

PVC

PVC

ΓΥΑΛΙ

GLASS

24h

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

RECOAT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

APPLICATION

10-12m2

/1L

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

COVERAGE 
PER COAT

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

DRYING

1h

Eξαιρετική πρόσφυση σε όλες  
τις δύσκολες επιφάνειες
Excellent adhesion on multiple surfaces


