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Acrylic Plaster
Ακρυλικό επίχρισµα

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών
στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό ακρυλικού πολυμερούς
αιωρήματος, φυσικών κόκκων και πρόσθετων βελτιωτικών ουσιών.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες
από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες
επιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ 10/0122, για να
χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς βελτιώνει την αντοχή
και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος
ClimaTotal. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή
στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγρασία
της θάλασσας και τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Εμποδίζει
την ανάπτυξη βακτηριδίων, άλγεων και μυκήτων. Εχει εξαιρετικές
μηχανικές αντοχές, υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και διαπνοή.

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2.0-3.7Kg/m

2

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
μεταλλική
σπάτουλα,πιστόλι
παχύρρευστων
υλικών

» Ανθεκτικό φινίρισμα
» Υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα
και διαπνοή
» Εξαιρετική μηχανική αντοχή
» Αντοχή στις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισμα (μέγιστη κοκκομετρία) (mm)
{ISO 2811}

K10 (1.0)
K15 (1.5)
K20 (2.0)
R15 (1.5)
R25 (2.5)

Ειδικό βάρος
{ΕΝ 2811}

White 1.75g/cm³ (±0.05)

pH

8.5-9.5

Ρυθμός μεταφοράς υδρατμών
{EN 7783-2}

≥20g/m²d

Υδρατμοδιαπερατότητα
{EN 7783-2}

0.2-0.6m (class ΙI)

Υδατοαπορρόφηση
{EN 1062-3}

≤0.5Kg/m²h0.5 (class w3)

Κατανάλωση (kg/m2)

K10 (2.0-2.2)
K15 (2.6-3.0)
K20 (3.4-3.8)
R15 (2.6-3.0)
R25 (3.3-3.7)*

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos
10
1224-CPR-0203
DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)
ETA 10/0122-ETAG 004
DoP: 02-1224-3 (CPR EU/305/2011)
EN 15824
Render based on organic binders for use externally and internally
Reaction to ﬁre
NPD
Water absorption

w3

Water vapour difussion

V2

Tensile strength to substrate

>0.25/mm2

Thermal conductivity

NPD

Durability

NPD

Hazardous substance

NPD
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Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)
Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 40g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 35g/L.
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Acrylic Plaster
Ακρυλικό επίχρισµα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης , η επιφάνεια
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη
από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και
υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν την
εφαρμογή, αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες
με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και
αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
» Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών,
ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και
οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του
ACRYLIC PLASTER.
» Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα
υποστρώματα και επι της ενισχυτικής επίστρωσης
Strong Bond του συστήματος CLIMATotal® εφαρμόστε
μια στρώση PLASTER PRIMER.
» Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε μια στρώση ACRYLIC
PLASTER, με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, και
ρυθμίστε το πάχος της επίστρωσης στο μέγεθος κόκκου,
με πλαστική σπάτουλα. Σε μεγάλες επιφάνειες
συνιστάται να εφαρμόζεται χωρίς διακοπή, υγρό σε
υγρό, προκειμένου να αποφευχθούν οι ορατές
συνδέσεις.

» Διατίθεται σε λευκό και διάφανη βάση σε πλαστικά
δοχεία των 25kg .
» Xρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις Kraft Inspired
Color.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του
προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και
35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
» Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν
χρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα
από ανοξείδωτο χάλυβα ή πιστόλι παχύρρευστων
υλικών. Στη συνέχεια τρίψτε με πλαστική σπάτουλα για
λείανση της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου.
» Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα
εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και
σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από
τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν
από τον καθαρισμό.
» Αραίωση: Δεν συνίσταται αραίωση.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25ºC
και σχετική υγρασία 50%.
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες σε
θερμοκρασία 25ºC και σχετική υγρασία 50%.
» Χρόνος πλήρους στεγνώματος: 14 ημέρες σε
θερμοκρασία 25ºC και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι
στεγνώματος
επιμηκύνονται
σε
χαμηλότερες
θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία
» 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 5ºC και πάνω
από 35ºC καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
» Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Προστατέψτε την
εφαρμοσμένη επιφάνεια με λινάτσες.
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.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

