
 - 1 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το αντιολισθητικό χρώμα δαπέδου της Coo-Var Suregrip® εξασφαλίζει αντοχή, διακόσμηση και 
προστασία σε επιφάνειες συχνής χρήσης, όπου επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας τραχύ αντιολισθητικό 
αποτέλεσμα. Περιέχει ρητίνες και ειδικά σφαιρίδια για ομοιόμορφη κατανομή κατά την εφαρμογή. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Είναι κατάλληλο για δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά, σε κατάλληλα προετοιμασμένο τσιμέντο , ξύλο, 
μέταλλο, GRP. Ιδανικό για σκάφη, σκάλες και  σκαλοπάτια , κλιμακοστάσια, ράμπες ΑΜΕΑ, πόρτες, 
χώρους μηχανημάτων, κυρίως σε δάπεδα και άλλα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας από 
υγρασία ή άλλες ουσίες. Αντέχει στο πάτημα, ελαφριά φορτηγών και περιστασιακή χρήση βαρέων 
οχημάτων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα:   Ανάγλυφο 
Απόχρωση:   Γκρι , και 7 ακόμη αποχρώσεις 
Ειδικό βάρος:   1,35-1,55 
Στερεά όγκου:   60% 
Απόδοση:                     6-10 τ.μ./L. 
Χρόνος στεγνώματος στους 20ο C Στην αφή  6 ώρες Πλήρως 24 ώρες  
Επαναβαφή:                       τουλάχιστον 16 ώρες 
Πάχος φιλμ:   60-100 dry microns 
Συσκευασίες   1L, 2,5L και 5L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος Δ 
κατηγορίας Α/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 500g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει 
κατά μέγιστο 483g/l ΠΟΕ.  
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, 
καλυπτικότητα κτλ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής:  Πινέλο, ρολό 
Καθαρισμός εξοπλισμού:  White Spirit – ΔΕΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ 
Γενικές οδηγίες: Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και 
κατάλληλα ασταρωμένες. Απομακρύνετε υπολείμματα σκουριάς ή λιπαρές ουσίες με διαλυτικό ή 
διαβρωτικό όπου χρειάζεται.  
Ανακατέψτε ελαφρά – χωρίς μηχανικό μέσο- το προϊόν και εφαρμόστε μια στρώση. Εάν επιθυμείτε 
μπορείτε να εφαρμόσετε και 2η λεπτή στρώση, πάντα αποφεύγοντας τις παχιές στρώσεις που 
επιβραδύνουν το στέγνωμα.  
Νέες επιφάνειες:  
Νέο μπετό: θα πρέπει να έχει στεγνώσει τουλάχιστον 3 μήνες πριν την βαφή. Εξαιρετικά λείες 
επιφάνειες τσιμέντου, συνιστάται να τραχυνθούν για καλύτερη πρόσφυση. Απομακρύνετε άλατα από 
νέο μπετό. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Floor Paint  αραιωμένη 10% με διαλυτικό, στην αντίστοιχη 
απόχρωση ως προετοιμασία. 
Άβαφο ξύλο: ασταρώστε πρώτα με αστάρι ξύλου διαλύτου. Τρίψτε για να απομακρύνετε σαθρά σημεία.  
Βαμμένες επιφάνειες: Πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς λιπαρές ουσίες και να έχουν προηγουμένως 
τριφτεί προκειμένου να εξασφαλισθεί άριστη πρόσφυση. Αφαιρέστε σαθρά σημεία ή ξεφλουδίσματα και 
συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.  
Σε κλειστούς χώρους να παρέχεται επαρκής αερισμός κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Coo-Var® Suregrip®  
Αντιολισθητικό Χρώμα  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


