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FLEETWOOD 
PREMIUM ACRYLIC MATT 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το Premium Acrylic Matt της Fleetwood 
είναι χρώμα υψηλής καλυπτικότητας  
100% ακρυλικό ματ για εσωτερική χρήση. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να 
αντανακλά το φως και για να καλύπτει 
την επιφάνεια.    
 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 
Φωτεινό Λευκό 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
(Ανάλογα τη θερμοκρασία και την 
υγρασία) @26C 50% RH    
Στην αφή: 30 λεπτά  
Πλήρως:  4 ώρες 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
                                                1.35+/-0.01            
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

51+/-1% 
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ 
                                                 37+/-1%   
 VOC 

<10g/Lt 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
                                         100% Ακρυλικό  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. 
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής και στεγνώματος. 
   
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.  
 
Για να αφαιρέσετε σταγόνες από το 
δέρμα, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό 
ή κάποιο γνωστό καθαριστικό για 
δερματική χρήση. Μην το πίνετε. Δεν 
περιέχει μόλυβδο.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας, υλικού)  
10ΟC έως 42ΟC. Σχ. υγρασία 75% max. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
16m2/ Lt ανάλογα το υπόστρωμα 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Πινέλο, Ρολό, Σπρέι Airless:  
Σπρέι Airless: Ελάχιστη πίεση 138 bars   
Μεγ. Στομίου: 0.38mm – 0.46mm  
Φίλτρο: -60 mesh. 
Γωνία: -65 degres 
Ξεπλένετε πάντα τον εξοπλισμό του 
σπρέι  με νερό, προτού εφαρμόσετε 
χρώματα νερού.    
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ  
Αναμείξτε καλά το χρώμα πριν τη χρήση 
του.  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Σύστημα χρωματισμού Fleetwood. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Η υψηλή ικανότητα κάλυψης και το 
πραγματικά φωτεινό λευκό φινίρισμα που 
προσφέρει, κάνει τους χώρους να 
φαίνονται μεγαλύτεροι, χωρίς ψεγάδια … 
 
Το έντονο λευκό υψηλής κάλυψης αυτού 
του προϊόντος, αυξάνει την 
αποδοτικότητα του φωτός, το οποίο είναι 
πιο ασφαλές καθότι μειώνει την 
καταπόνηση των ματιών σε χώρους 
εργασίας όπου υπάρχει χαμηλός 
φωτισμός. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
υψηλής αντανάκλασης του φωτός.    
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Καθαρίστε με σαπούνι και άφθονο νερό.  

 
ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραίωση με νερό έως 10%,  ανάλογα με 
την μέθοδο εφαρμογής.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Οι επιφάνειες που θα βαφτούν πρέπει να 
είναι σε καλή κατάσταση. Αφαιρέστε από 
την επιφάνεια λιπαρές ουσίες, γράσο ή 
ξεφλουδίσματα. Διορθώστε κονιώδεις 
επιφάνειες με Fleetwood Masonry 
Stabilizing  Primer. 
  
Σοβάς/ μπετό: Οι επιφάνειες πρέπει να 
είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές, 
φρέσκο μπετό θα πρέπει να έχει 
παραμείνει εκτεθειμένο για τουλάχιστον 
30 ημέρες. Σαθρά σημεία πρέπει να 
απομακρυνθούν και να διορθωθούν. 
Χρησιμοποιείστε κατάλληλο γεμιστικό 
στόκο για ρωγμές ή ατέλειες. Η 
θερμοκρασία της επιφάνειας κατά την 
εφαρμογή του στόκου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 12οC. Αφήστε να στεγνώσει 
καλά προτού ξεκινήστε την βαφή. 
 
Ατσάλι: Αφαιρέστε τη φολίδες σκουριάς ή 
σαθρά, σύμφωνα με SSPC SP2,   
Περάστε το κατάλληλο αντιδιαβρωτικό 
υπόστρωμα. 
 
ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Αν η επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, 
απλά καθαρίστε την από άλλα υλικά. Οι 
γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει πρώτα να 
τριφτούν για να υπάρξει πρόσφυση. Αν οι 
προηγούμενες στρώσεις ξεφλουδίζουν ή 
αν είναι σε κακή κατάσταση, καθαρίστε 
για να αφαιρεθούν οι προηγούμενες 
στρώσεις κ υστέρα ακολουθήστε τη 
διαδικασία όπως σε καινούργιες 
επιφάνειας.   
  
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Για χρήση όπου απαιτείται ένα υλικό 
υψηλής κάλυψης το οποίο να αντανακλά 
το φως σε επαγγελματικούς χώρους ή 
κτήρια. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή, 
ελάχιστης οσμής και δεν δημιουργεί 
κινδύνους λόγω της ευφλεκτότητας ή των 
τοξικών αναθυμιάσεων.      
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