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ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό 

ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10 m²/L

Χρώµα ενεργής επιφάνειας για ταβάνια

 

Master Clean Air

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3 ώρες

Νέας τεχνολογίας υδατικής διασποράς ειδικό υδρυάλου χρώμα 
ενεργής επιφάνειας για ταβάνια. Λόγω της φωτοκαταλυτικής του 
δράσης με την χρήση φωτισμού ορατού φάσματος, αποδομεί 
εγκλωβισμένους αέριους ρύπους όπως το οξείδια του αζώτου 
(ΝΟΧ), βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα 
θεωρείται ως Best-In-Class χρώμα αφού εκπέμπει ελάχιστες Πτητι-
κές Οργανικές Ενώσεις μετά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το πιο 
αυστηρό εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης Indoor Air Comfort 
GOLD® του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας έτσι στην καθα- 
ρή εσωτερική ατμόσφαιρα. Συνίσταται για χρήση σε ταβάνια χώρων 
που διαθέτουν τζάκι, σόμπες, ξυλόσομπες, σε εσωτερικά γκαράζ, σε 
χώρους με καπνό από τσιγάρο και κουζίνες με εστίες φυσικού 
αερίου.

06/2019 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

  Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 30g/L.
.  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση:  2 g/L.

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές  A/α (Υ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση ανά στρώση

Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}

2 (±0.5)

Δείκτης Λευκότητας            
{ASTM E 313-98}

85.0 (±1.5)

Στιλπνότητα 85º             
{ISO 2813-99}

<5.0 units

Ιξώδες βαφής                                               
{ASTM D 562-05 @ 25ºC}

80 KU (±15KU)

Ιξώδες (ημέρα παραγωγής)                                              
{ASTM D 562-05 @ 25ºC}

100 KU (±15KU)

Πυκνότητα                                                                       
{ISO2811 @ 25ºC}

1.32 kg/L (±0.02)

8 – 10 m²/L*

Φωτοκαταλυτική δράση - Αποδόμηση ΝΟ                   
{ISO 22197-1}

1640 μg/m²h

 *Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
** Πηγή φωτισμού ορατού φάσματος: Λάμπα LED 453nm 1.0mW/cm²
Οργανικό πολυμερές <4% w/w
Χρόνος αποθήκευσης 1 – 2  έτη

»
»  

Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές TVOC
Μειώνει τα ΝΟx
Υψηλή διαπνοή»  

pH (ημέρα παραγωγής) 11 (±0.4)
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
 

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

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγ-
μένη από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές 
βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και προτιμείστε 
υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία της.
Σε νέες επιφάνειες: πριν την εφαρμογή του χρώµατος,  
εφαρμόστε  μια  στρώση  αστάρι  νερού  όπως  το αστάρι 
υδρύαλου KRAFT DUR AQUA WHITE.
Σε επιφάνειες που  χρειάζονται επιδιόρθωση:  χρησι-
μοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή το κατάλληλο επισκευαστι-
κό υλικό της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5 - 10% κ.ο. με νερό 
βρύσης και αναδεύστε καλά.  
Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό
Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER CLEAN AIR για 
ιδανικό αποτέλεσμα.
Αποφύγετε μεγάλου πάχους βαφής στρώσεις.
Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
Επιφανειακό στέγνωμα σε 2 – 3 ώρες στους 25ºC και 
σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζε-
ται από τις καιρικές συνθήκες.
Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά 
την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται 
λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρ-
ξει διαφορά στη στιλπνότητα. Εάν είναι απαραίτητο 
συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
Μην εφαρμόζετε  σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και 
πάνω  από  35°C  καθώς  και  άνω  του  50%  σχετικής 
υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η βαμμένη επιφάνεια δεν πλένεται.
Ενδείκνυται η επαναβαφή του κάθε 3 χρόνια αφού πρώτα 
ασταρωθεί με το αστάρι υδρύαλου KRAFT DUR AQUA 
WHITE.
Σε περίπτωση επαναβαφής του προϊόντος δεν ενδείκνυ-
ται το τρίψιμο της επιφάνειας. Αν κριθεί σκόπιμο, προτεί-
νεται υγρό τρίψιμο και χρήση κατάλληλων μέσων ατομι-
κής προστασίας.
Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με 
ζεστό νερό και σαπούνι. 
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.
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Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασία των 2,5L.

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συστήνεται τεχνητός ουδέτερος ή ψυχρός φωτισμός (>4000Κ)
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λάμπας LED ή λάμπας φθο-
ρισμού και αποδόσεως 10W και άνω ανάλογα την διαρρύθμιση
και το εμβαδόν του χώρου.
Η προσανατολισμός του φωτισμού προς το ταβάνι ενισχύει τη
δράση του χρώματος.
Η υψηλή υγρασία του χώρου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
την δράση του προϊόντος.

» 

» 

» 

» 

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

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | TΗL.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr

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 συγκε-
κριμένη 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 ανά-
γκη. 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.

Χρώµα ενεργής επιφάνειας για ταβάνια
Master Clean Air


