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Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Φιλικό στο 
χρήστη και το περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από 
το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος 
Ecolabel της Ε.Ε. Δουλεύεται εύκολα απλώνει ομοιόμορφα 
και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. Δεν 
περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, 
καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοι-
κούνται. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει 
αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα 
ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Καλύπτει αποτελεσματικά, προ-
σφέροντας παράλληλα υψηλή λευκότητα και αποχρώσεις που 
αντέχουν στο χρόνο.

ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, 

πιστόλι airless

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m2/L

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος* 
{ISO 2811 @ 25°C}

1,39-1,59Kg/L

Στερεά κ.β.* 
{ISO 3251-03}

62% (±3)

Ιξώδες* 
{ASTM D 562-05 @ 25°C}

110KU (±15)

Ιξώδες βαφής* 
{ASTM D 562-05 @ 25°C}

85KU (±15)

Στιλπνότητα 60°*  
{ISO 2813-99}

<4,0 units

Στιλπνότητα 85°*  
{ISO 2813-99}

<12,0 units

pH 8,5-9,5

Δείκτης Λευκότητας** 
{ASTM E 313-98}

90 (±1,5)

Δείκτης Κιτρινίσματος** 
{ASTM E 313-98}

0,5 (±0,5)

Απόδοση ανά στρώση*** 
{ISO 6504/1}

12-14m2/L

Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ 
(2 στρώσεις)

70μm (±10)

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

»  Υψηλή καλυπτικότητα
»  Λείο ματ αποτέλεσμα
»  Εύκολη εφαρμογή

  Οριακή τιμή: 30g/L
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,9g/L

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες 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 καταλληλό-
τητα 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.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή 
από σκόνες, λοιπά υπολείµµατα και σαθρές παλιές βαφές.
Συστήνεται υγρό τρίψιµο για την προετοιµασία των επιφανειών.

»  Σε νέες επιφάνειες: Πριν την εφαρµογή του χρώµατος, 
 εφαρµόστε µια στρώση αστάρι νερού όπως το ECO
DUR  AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT. 

»
  
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 ως υπόστρωµα το µονωτικό λεκέδων KRAFT ECO 
STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
»  Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό 

βρύσης και αναδεύστε καλά. 
»  Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό και πιστόλι airless.

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

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

»  Εφαρµόστε 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR για ιδανι-
κό αποτέλεσµα.

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-5 ώρες.
»  Επιφανειακό στέγνωµα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική 

υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από 
τις καιρικές συνθήκες.

»  Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής 
καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδει-
ξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προ-
τείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN 
BLOCKER AQUA χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της 
ίδιας χρωματικής οικογένειας. 

»  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 ή την απόχρωση. Εάν είναι 
απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.

»  Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω 
από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
»  Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατος για να το επανα-

χρησιµοποιήσετε.

»  Η επαναχρησιµοποίηση των χρωµάτων µπορεί να ελαχι-
στοποιήσει πραγµατικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
κύκλου ζωής των προϊόντων.

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

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
»  Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L, 9L και 

15L και σε βάσεις χρωματισμού P,D σε συσκευασίες των 
1L, 3L και 9L.

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

210 7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
»  Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C  

έως 35°C.


