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ANTI-SLIP STEP & RAMP COO-VAR 

 

 
Αντιολισθητικό Χρώμα 

 

Το αντιολισθητικό χρώμα ANTI-SLIP STEP & RAMP PAINT της Coo-Var 

είναι χρώμα νερού το οποίο  εξασφαλίζει σκληρό και ανθεκτικό φινίρισμα 

με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Ελεγμένο και βαθμολογημένο PTV 68 σε 

ξηρές συνθήκες και 58 σε υγρές. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και 

εξωτερική χρήση. Ανθεκτικό και ταχυστέγνωτο, με χαμηλή οσμή, 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ολίσθησης σε ξηρές και υγρές συνθήκες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Σύνθεση  

Φινίρισμα Ματ 

Χρόνος Στεγνώματος Στην αφή: 1 ώρα / Πλήρως: 5 -7 μέρες 

Επαναβαφή 6 ώρες 

Απόδοση 5 – 9 τ.μ/λίτρο 

Καθαρισμός Εργαλείων Νερό 

Volume Solids 34 – 36 % 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό 

Γενικές οδηγίες: Ανακατέψτε καλά το χρώμα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να 

βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες, χωρίς 

υπολείμματα λιπαρών ουσιών.  

Μπετόν: Εξαιρετικά λείες επιφάνειες τσιμέντου, συνιστάται να τραχυνθούν για 

καλύτερη πρόσφυση. Απομακρύνετε άλατα, βρωμιές και σκόνες και εφαρμόστε. 

Το νέο μπετόν θα πρέπει να έχει στεγνώσει τουλάχιστον 3 μήνες πριν την βαφή. 

Αλλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τη βαφή. 

Άβαφο ξύλο: Εφαρμόστε απευθείας. 

Μεταλλικές επιφάνειες: Προετοιμάστε την επιφάνεια με το κατάλληλο αστάρι και 

εφαρμόστε. 

Άλλες επιφάνειες: Σε μη βαμμένες επιφάνειες αραιώστε 5% με νερό και 

εφαρμόστε.   

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 προετοιμάστε κατάλληλα τις γυμνές επιφάνειες.  

 

Κωδικός: 0745 

Συσκευασίες: 1 Ltr. 

Απόχρωση: Μπλε 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές, σε σκαλοπάτια, ράμπες 

και διαδρόμους.  

Το Αντιολισθητικό Χρώμα 

Διαγραμμίσεως της COO-VAR 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

σκυρόδεμα, ξύλο, άσφαλτο, πέτρα, 

πλινθοδομή και κατάλληλα 

προετοιμασμένο μέταλλο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε κλειστούς χώρους να 

παρέχεται επαρκής αερισμός 

κατά την εφαρμογή και το 

στέγνωμα. 

ΜΗΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7 °C. 

…………………………………………. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 

(+30) 210 9425425 

 

 

 

 


