
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπατουλαδόρο, 

στοκαδόρο,
ατσαλίνα ή airless. 

ΑΠΟΔΟΣΗ
1.5-2.5 m²/kg

ΑΡΑΙΩΣΗ
0% 

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσµατος
νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Spachtel
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ΣΤΕΓΝΩΜΑ
30-45 λεπτά

  
  
 

  Όριο Π.Ο.Ε.: 30g/L
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση:  
 29 g/L.

Αστάρια  A/ζ (Υ).

Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη 
αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος 
τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του 
παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο 
στέγνωμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή 
μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, 
ακρυλικά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις 
ή αποκολλήσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος
{ISO 2811} @ 25°C 1.60 kg/L (±0,02)

Στερεά κ.β
{ISO 3251-03}

55% (±1%)

Ιξώδες
{BF/Sp.7-RPM 20} 

160e-200e c.Poise

pH 8.5-9.5

 

Απόδοση 
(m²/Kg)

1,5-2,5*

Προτεινόμενο Πάχος
Ξηρού Υμένα
{ISO 6504} (μm) 

> 100

Ελάχιστος Χρόνος
Τριψίματος          

Ελάχιστος Χρόνος
Επαναβαφής    

3-4 ώρες

24 ώρες

 

    *  Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το πάχος της στρώσης και τη μέθοδο εφαρμογής.



2/2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
 

 

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

»

»

»

»

»

»
»
»

»

»
 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  
Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 400g, 800g, 5Κg και
15Κg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
» 
» 

  Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία απο 5°C εως 35°C.
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με 
ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.
Χωρίς αραίωση.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 30-45 λεπτά σε 25°C και 
50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται 
σε υγρές - κρύες συνθήκες).
Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 3-4 ώρες.
Επαναβαφή σε 24 ώρες.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω 
από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί ο KRAFT 
SPACHTEL με μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT 
HAFT.

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια 
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, 
λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φου-
σκωμένα χρώματα κλπ.
Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: 
αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD 
BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA 
και 2 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.
Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: εφαρμόζεται 
μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με 
KRAFT ECO DUR AQUA.
Νέες ξύλινες επιφάνειες: τρίψιμο, καθάρισμα, εφαρμογή μιας 
στρώσης KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ή 
KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, και 2 ή 3 
στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

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

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.

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσµατος
νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Spachtel


