
ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ρολό, βούρτσα, 

ρακλέτα ή 
airless πιστόλι

ΑΠΟΔΟΣΗ
4-6m2/L

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος
{ISO 2811}

1.30g/cm3 (±0.05)

Στερεά κατ'όγκο 49-51%
Ιξώδες
{ASTM D-562}

70-90KU

Απόδοση
{ISO 6504}

4-6m2/L

pH 8.5-9.5
*  Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

1/2

09/2018 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

 Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 40g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 35g/L  

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).

100% Ακρυλικό χρώµα
για γήπεδα

Sport Coat

Υδατικής βάσεως έγχρωμο 100% ακρυλικό χρώμα 
εμπλουτισμένο με χαλαζιακά πετρώματα με υψηλή αντοχή 
στην τριβή και τις εξωτερικές συνθήκες. Σχεδιασμένο ειδικά 
για χρήση σε γήπεδα τέννις (κατηγορία ITF: 3, medium), 
μπάσκετ, βόλλεϋ κλπ. Δημιουργεί μία αυτοεπιπεδούμενη, 
αντιολισθητική επιφάνεια εξαιρετικής ελαστικότητας με 
μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Παρουσιάζει εξαιρετική 
υδατοαπωθητικότητα και μεγάλη αντοχή στην UV 
ακτινοβολία και τις καιρικές καταπονήσεις διατηρώντας την 
επιφάνεια καθαρή και τις αποχρώσεις σταθερές στο χρόνο. 
Εφαρμόζεται σε ήδη βαμμένες ή μη επιφάνειες από 
σκυρόδεμα (τσιμέντο) ή άσφαλτο.
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Sport Coat

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
» 
» 

 Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 10L
Χρωματίζεται σε κεραμιδί, πράσινο, μπλε και σε 
οποιαδήποτε άλλη απόχρωση κατά παραγγελία

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

Poison Centre Telephone: 

+30 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία

μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό
φως και βροχή. Διατηρήστε τον περιέκτη ερμητικά
κλειστό.

100% Ακρυλικό χρώµα
για γήπεδα

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.

Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης στο 
υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, 
καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, 
σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, 
φουσκωμένα χρώματα, κτλ. 
Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες και 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. 
Σε φρέσκα τσιμέντα η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 3 
εβδομάδες τουλάχιστον αφού ασταρωθούν με KRAFT 
Eco Dur Aqua ή KRAFT DUR.
Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT Sport Coat.

Εργαλεία: ρολό, πινέλο,ρακλέτα (ελαστική σπάτουλα) 
ή πιστόλι ψεκασμού airless .
Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή 
απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του 
προϊόντος.
Αραίωση: Δεν συνίσταται.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 
25oC και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε 
υψηλότερη σχετική υγρασία).
Χρόνος επανεφαρμογής: τουλάχιστον 6 ώρες μετά 
την εφαρμογή της πρoηγούμενης στρώσης σε ευνοϊκές 
συνθήκες στεγνώματος.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: Απαιτείται χρόνος 
στεγνώματος 7 ημερών κατ’ ελάχιστο σε ευνοϊκές 
συνθήκες στεγνώματος για την πλήρη σκλήρυνση και 
βατότητα.
Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και 
πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής 
υγρασίας ατμόσφαιρας.
Συνίσταται να αποφεύγεται η εφαρμογή σε απευθείας 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής.


