ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ACUALUX MAT

Ακρυλικό χρώμα χειροτεχνίας ματ

Κωδικός 13_045
Τ/Τ 099

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικό χρώμα νερού πολλαπλών χρήσεων σε εντελώς ματ φινίρισμα. Για ζωγραφική, χειροτεχνίες και
DIY. Έχει εύκολη εφαρμογή, απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς ιδιαίτερη προεργασία και χαρίζει άριστο
αποτέλεσμα που αντέχει στην καθημερινή φθορά και το νερό. Είναι άοσμο και αβλαβές και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Δ ημ ιο υ ρ γ εί ε φ φ έ μα υ ρ οπ ί ν ακ α.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για διακόσμηση κάθε είδους επιφάνειας όπως ξύλο, μέταλλο, μπετό, σοβά, γυψοσανίδα, πηλό, χαρτόνι,
καμβά, πέτρα κλπ. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για χειροτεχνίες σε σχολεία,
καλλιτεχνικές σχολές, κλπ. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετό, πέτρα, πηλό, γύψο, ξύλο, χαρτί,
σίδερο, καμβά, πολυστερίνη, κλπ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίρισμα:
Ματ
Αποχρώσεις:
Μαύρο, μπλε, άλλες αποχρώσεις
Πυκνότητα:
1.16 έως 1.33 kg/l (αναλόγως με την απόχρωση)
Απόδοση:
9-12m2/L
Χρόνος στεγνώματος:
1-2 ώρες σε 23ο C
Επαναβαφή:
6 -12 ώρες
Αραίωση & καθαρισμός εργαλείων: Νερό
Συσκευασία:
100ml.
Συνθήκες εφαρμογής:
+10ο C έως +30ο C
Διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές σε χρόνο
στεγνώματος, καλυπτικότητα, κλπ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρμογής:
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Εφαρμόστε σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Σφραγίστε πορώδεις
επιφάνειες με TITAN GESSO ή ACUALUX Gloss Varnish.
Περιμένετε τουλάχιστον 6 ημέρες από την ολοκλήρωση του βαψίματος για να γράψετε πάνω στην
επιφάνεια με κιμωλία

Προετοιμασία γυμνών επιφανειών:
Νέος καμβάς:
Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις αστάρι Gesso Titan.
Γύψος ή ξύλο:
Ασταρώστε με βελατούρα νερού Selladora ΤΙΤΑΝ
Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις Acualux Mat.
Ήδη βαμμένες, παλαιές επιφάνειες: Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, πλύνετε
την, τρίψτε την απαλά με γυαλόχαρτο, και εφαρμόστε απευθείας το ACUALUX. Αν η προηγούμενη βαφή
δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφαιρέστε την πλήρως και συνεχίστε την διαδικασία όπως σε νέες
επιφάνειες.
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