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ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, πινέλο

airless πιστόλι 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
250-450ml/m²

Κρέµα αδιαβροχοποίησης υψηλής
διείσδυσης για δοµικές επιφάνειες 

Seal Cream 10 

Η KRAFT Seal Cream 10 είναι μία θιξοτροπική κρέμα 
αδιαβροχοποίησης που βασίζεται σε σιλάνια. Προσφέρει 
εξαιρετική υδατοπαπωθητικότητα μεγάλης διάρκειας σε 
απορροφητικά δομικά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, 
τοιχοποιίες κλπ. Επιπρόσθετα, προστατεύει αποτελεσματικά τις 
επιφάνειες από τα άλατα, τη διάβρωση από υδατοδιαλυτούς 
ρύπους και ενώσεις, την απορρόφηση υγρασίας, τον πάγο και την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών. Λόγω της ειδικής σύστασής της, 
υψηλών ενεργών συστατικών, επιτρέπει την εφαρμογή χωρίς 
απώλειες και διασφαλίζει την υψηλή διείσδυση σε οριζόντιες και 
κάθετες επιφάνειες. Δεν δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια και δεν 
επηρεάζει την ικανότητα διαπνοής της στους υδρατμούς. 
Η KRAFT Seal Cream 10 μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες δομικές 
επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, εμφανή μπετά, πορόλιθους, 
ασβεστοκονιάματα, φυσικές πέτρες, κεραμικά, τούβλα καθώς και σε 
επισκευές σκυροδέματος προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα 
ανιούσας υγρασίας.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος
{ISO 2811 }

Θιξοτροπική λευκή κρέμα

0.85Kg/L (+/- 0.02)

pH

Μορφή

8.0-9.0
Κατανάλωση  250-450ml/m²*
Μείωση απορροφητικότητας νερού >90%

*  Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

»
»  

Υψηλής διείσδυσης, δεν δημιουργεί φιλμ
Εξαιρετική υδατοπαπωθητικότητα
Σημαντική μείωση της απορροφητικότητας
σε χλωροιόντα και νερό
Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
Προστασία επιφανειών από φθορές
ψύξης/απόψυξης και παγολυτικών αλάτων
Εύκολη εφαρμογή χωρίς απώλειες
Μπορεί να επαναβαφεί με κοινά 
ακρυλικά χρώματα
Χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το περιβάλλον

»

»
»

»
»
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DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos

17
DoP: 09-1220-1

EN 1504-2
Surface protection system-coating

Hydrophobic impregnation
Depth of penetration Class II: ≥10mm

Water absorption <7.5%

Alkali resistance <10%

Drying rate Class I: ≥30

Bond strength ≥0.8N/mm2

Resistance to freeze-thaw-salt stress Comply

Dangerous substances NPD
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

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

 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»

»

  

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C για
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρές βαφές και 
υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ,.
Αφαιρέστε σκόνη, ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με 
μηχανική λείανση, πλύνετε με νερό με πιεστικό μηχάνημα 
και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει χωρίς να 
υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα.
Συνίσταται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο 
τσιμέντο, σοβά να στεγνώσουν για 28 ημέρες και τοπικές 
επισκευές για 3 ημέρες τουλάχιστον, πριν από την 
εφαρμογή του υλικού.
Προστατεύστε φυτά, υαλοπίνακες, ασφαλτικές 
επιφάνειες, πλαστικά και άλλες βαφές πριν την εφαρμογή 
του υλικού.
Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε μία ή 
δύο στρώσεις και με κατανάλωση 250-450ml/m² 
αναλόγως της απορροφητικότητας και της κατάστασης 
του υποστρώματος. Λόγω της θιξοτροπικής σύστασης 
του υλικού μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ταβάνια 
χωρίς να στάζει. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί με 
χειροπίστολο έγχυσης εφόσον έχουν δημιουργηθεί οπές 
στην τοιχοποιία σε απόσταση 120mm μεταξύ τους με 
ηλεκτρικό τρυπάνι διαμέτρου 12mm. Το βάθος τον οπών 
συστήνεται να είναι 30-40mm μικρότερο από το 
συνολικό πάχος της τοιχοποιίας.
Τα ενεργά συστατικά του υλικού διεισδύουν στο 
υπόστρωμα για τα επόμενα 30 λεπτά έως κάποιες ώρες, 
αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος. 
Όταν στεγνώσει πλήρως δεν αφήνει υπολείμματα και δεν 
αλλάζει το χρώμα του υποστρώματος. 
Συστήνεται η δοκιμή του υλικού σε μία μικρή επιφάνεια 
εφαρμογής για τη διασφάλιση του επιθυμητού 
αποτελέσματος και της απαιτούμενης κατανάλωσης.
Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα κοινά ακρυλικά και 
σιλικονούχα χρώματα. Δεν συστήνεται οι επαναβαφή με 
χρώματα ανόργανης βάσης (χρώματα από ασβέστη, 
τσιμεντοειδή κλπ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία βαφής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless, 
χειροπίστολο έγχυσης
Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα 
εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, 
καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος. 
Αραίωση: Δεν απαιτείται αραίωση.
Ελάχιστός χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες σε κανονικές 
συνθήκες θερμοκρασίας-υγρασίας.
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής.
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Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ºC και πάνω
από 35ºC καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις
επόμενες ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε συσκευασίες των 1lt και 3lt.

» 

» 

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.

Κρέµα αδιαβροχοποίησης υψηλής
διείσδυσης για δοµικές επιφάνειες

Seal Cream 10 


