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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το FLEETWOOD CEILING PAINT Πλαστικό εντελώς ματ χρώμα, ανώτερης ποιότητας και υψηλής 
ανθεκτικότητας, ιδανικό για παλιά και νέα ταβάνια. Φωτεινό λευκό που δεν κιτρινίζει. Εφαρμόζεται 
εύκολα και δεν στάζει. 1 μόνο στρώση αρκεί. Χαμηλής οσμής. Δεν περιέχει μόλυβδο, ασφαλές για 
παιδικά δωμάτια. Ταχυστέγνωτο.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατάλληλο για παλιά και νέα ταβάνια από μπετό, σοβά, γύψο και άλλες κατάλληλα ασταρωμένες 
επιφάνειες, μη σπατουλαρισμένες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα:    Ματ 
Σύνθεση:   Βινυλική 
Απόχρωση:   Φωτεινό Λευκό                                  
Στερεά όγκου:   30%.                                                     
Απόδοση:   12 τμ/λίτρο (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας) 
Χρόνος στεγνώματος: στην αφή πλήρως 
(26οC & 50% σχ. υγρασία) 30 λεπτά  2-3 ώρες  
Επαναβαφή:   3 ώρες  
Αραίωση / Καθαρισμός: Νερό  
Συσκευασίες:   3 L, & 6L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιμή σύμφωνα 
με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος Υ κατ. α Χρώμα Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών 30 g/l 
(2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 4 g/l ΠΟΕ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, paint pad 
Προετοιμασία: η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνη, βρωμιά και λιπαρές ουσίες. 
Σημεία που ξεφλουδίζουν πρέπει να ξυστούν και να σφραγιστούν πριν την βαφή. Αφαιρέστε πλήρως 
κονιώδη υλικά με πλύσιμο ή Fleetwood Stabilising Solution. Είναι κατάλληλο και για γυψοσανίδα, όμως 
η υψηλή υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε μετέπειτα εμφάνιση λεκέδων στην επιφάνεια. Για την 
αποφυγή τέτοιων φαινομένων, συνιστάται η εφαρμογή κατάλληλου ασταριού.   
Εφαρμογή: Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση και εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο. To προϊόν είναι 
έτοιμο προς χρήση, αλλά μπορεί να αραιωθεί 5-10% με νερό όπου απαιτείται. Εφαρμόστε πλούσια 
στρώση με πινέλο ή ρολό. Αποφύγετε το υπερβολικό «άπλωμα». Συνήθως μια στρώση είναι αρκετή. 
Αν χρειάζεται 2η στρώση, αφήστε να μεσολαβήσουν 2-3 ώρες σε φυσιολογικές συνθήκες. Αποφύγετε 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.  
Συνιστώμενες συνθήκες εφαρμογής: 10ο C έως 42ο C με σχ. υγρασία 75% το μέγιστο. Μην το 
εφαρμόζετε σε υπερβολικό κρύο (κάτω των 5ο C). 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προϊόν με βάση νερού. 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

FLEETWOOD CEILING PAINT  
Πλαστικό Χρώμα για Ταβάνια 


