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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Υψηλής ποιότητας υπόστρωµα νερού λευκό για εσωτερικό ξύλο και µέταλλο. Υβριδικό προϊόν νέας 
τεχνολογίας που συνδυάζει τροποποιηµένο αλκυδικό γαλάκτωµα για άριστο στέγνωµα και ακρυλικά 
στοιχεία σχεδιασµένο να προσφέρει αποτελεσµατική µόνωση των στιγµάτων της επιφάνειας και να 
εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσµα βαφής. Χαµηλής οσµής, πλενόµενο, ανθεκτικό.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Quick Drying Interior Undercoat αποτελεί την ιδανική προετοιµασία για εσωτερικές επιφάνειες από 
ξύλο και µέταλλο, όπως πόρτες, παράθυρα, κλπ.  
  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύνθεση:   Αλκυδικές υδατοδιάλυτες ρητίνες 
Απόχρωση:   Λευκό                                    
Ειδικό Βάρος:   1.29 kg/L +/-2% 
Στερεά όγκου:   34+/-2%.                                                     
Απόδοση:   12-14 τµ/λίτρο (ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας) 
Χρόνος στεγνώµατος: στην αφή πλήρως τρίψιµο 
(26οC & 50% σχ. υγρασία) 30 λεπτά  2-4 ώρες  2-4 ώρες  
Επαναβαφή:   2-4 ώρες  
Αραίωση / Καθαρισµός: Νερό  
Συσκευασίες:   750ML & 2,5L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιµή σύµφωνα µε 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος Υ 
κατ. Α/δ Χρώµα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσµήσεων από ξύλο και µέταλλο 130 g/l (2010). To 
προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει κατά µέγ. 25 g/l ΠΟΕ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι  
Προετοιµασία: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς βρωµιά, λιπαρές ουσίες ή 
σκόνη. Αποµακρύνετε τυχόν σαθρά σηµεία και τρίψτε γυαλιστερές επιφάνειες. Ασταρώστε τοπικά 
γυµνές ή νέες επιφάνειες µε το κατάλληλο αστάρι.  
Εφαρµογή: Ανακατέψτε καλά και εφαρµόστε µε πινέλο καλής ποιότητας. Βάψτε από την στεγνή 
πλευρά προς την νωπή. Σε  κανονικές συνθήκες το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 30 λεπτά. Αν 
απαιτείται 2η στρώση, αφήστε να µεσολαβήσουν 4 ώρες. Μην το εφαρµόζετε σε έντονο κρύο (κάτω 
από 5οC). 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά την 
εφαρµογή και στέγνωµα. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε άµεσα µε καθαρό νερό. Για να 
αποµακρύνετε σταγόνες χρώµατος από το δέρµα χρησιµοποιείστε σαπούνι και νερό. Μην το πίνετε. 
Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις. ∆εν περιέχει επιπρόσθετα µολύβδου. 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 
 

FLEETWOOD Q.D. INTERIOR UNDERCOAT WHITE  
 Βελατούρα Νερού 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 


