
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
CLEAN EXTREME MOULD INHIBITING

SCRUBBABLE MATT
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800023

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ

To Crown Trade Clean Extreme Mould Inhibiting Scrubbable 
Matt χαρίζει το ιδανικό φινίρισμα στην κουζίνα και το μπάνιο, 
αποτελώντας τη διπλή λύση για: υπερανθεκτικό χρώμα ενάντια 
στους λεκέδες και προστασία ενάντια στη μούχλα. 

Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους το  Clean Extreme 
Mould Inhibiting Scrubbable Matt χρησιμοποιεί εξελιγμένη 
τεχνολογία αργής απελευθέρωσης για να διασφαλίσει ότι το 
μυκητοκτόνο διατηρείται στη διακοσμημένη επιφάνεια αναστέλλοντας 
την ανάπτυξη της μούχλας στο φιλμ του χρώματος.

Η υψηλής κλάσης ανθεκτικότητα της φόρμουλας, με δοκιμές αντοχής 
10.000 τριβών, εξασφαλίζει αντοχή στο καθάρισμα και εξαιρετική 

εμφάνιση. Τεσταρισμένο σε ανεξάρτητο εργαστήριο για πιστοποίηση ISO 11998 class 1. 

 Με ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική καλυπτικότητα.
 Σε αναλλοίωτες αποχρώσεις.
 Ανθεκτικό στους λεκέδες
 Προσφέρει μακροχρόνια διάρκεια και άψογο τελικό αποτέλεσμα. 
 Είναι ταχυστέγνωτο, απλώνεται εύκολα και είναι σχεδόν άοσμο. 
 Επαναβάφεται μέσα σε λίγες ώρες έτσι ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος για χρήση μέσα σε μία μέρα. 
 Ιδανικό για κορυφαία προστασία στην κουζίνα, στο μπάνιο και σε κάθε άλλο χώρο που χρειάζεται προστασία 

από τους υδρατμούς, την υγρασία και τη μούχλα.

Αποχρώσεις: Σε χιλιάδες αποχρώσεις από το χρωστικό σύστημα 

Συσκευασίες: 2.5 & 5 λίτρα

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 1 – 2 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες

Επαναβαφή:                                Υστερα από 4 ώρες.  (Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό)

Φινίρισμα: Ματ

Συνδετικό: Ακρυλικό

Αραίωση: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 14m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Πάχος υγρού φιλμ: 71 micrometres σε 14m²/lit.

Πάχος στεγνού φιλμ: 25 micrometres σε 14m²/ lit.

Στερεά Ογκου: 35.9% Brilliant White (στις άλλες αποχρώσεις το ποσοστό διαφέρει)

Εργαλεία: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

VOC: EU limit value for this product (cat.A/i): 140 g/l (2010). This 
product contains max. 2 g/l VOC.

Χρήση: Μόνο για εσωτερική χρήση. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω 



των  8ºC ή όταν η υγρασία ξεπερνά το 80%.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες: Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε 
ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Κονιώδεις επιφάνειες πρέπει να 
ασταρώνονται με μια στρώση Sandtex Trade Water Based Stabilising Solution. Γυαλισμένη 
επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα με το Crown Trade Alkali Resisting Sealer ή 
όπου απαιτείται προϊόν νερού με το Crown Trade Grip Extreme. Πορώδης επιφάνεια θα πρέπει 
να προετοιμάζεται με μια στρώση του Crown Trade Matt Vinyl αραιωμένο με 40% καθαρό 
νερό κατ'όγκο. Όπου δεν είναι διαθέσιμο καθαρό νερό, εφαρμόστε μια στρώση Crown Trade 
Covermatt Drywall Primer.  

Βαμμένες επιφάνειες:                  Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε
ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος π.χ βρωμιά, σκόνη, λίπη κλπ.
Αφαιρέστε  όλα  τα  σαθρά  σημεία  του  παλιού  χρώματος.  Εαν  στην  επιφάνεια  υπάρχει
μούχλα  θα  πρέπει  να  καθαριστεί  και  η  επιφάνεια  να  περαστεί  με  Fungicidal Solution.
Επιδιορθώστε τρύπες, ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της επιφάνειας με τον κατάλληλο
στόκο.  Επισκευάστε  τα  γυμνά  σημεία  της  επιφάνειας  όπως  στις  ΝΕΕΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
Πλύνετε  την  σταθερή  επιφάνεια  με  ζεστό  νερό  και  υγρό  απορρυπαντικό  και  αλλάζετε
συχνά το νερό. Οι γυαλιστερές ή σατινέ επιφάνειες θα πρέπει να τριφτούν με υγρό τριβείο
ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρύνεται
τα υπολείμματα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Αν μετά τον καθαρισμό οι επιφάνειες
είναι ακόμη προβληματικές ασταρώστε με ένα στρώμα  Stain Block Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόστε δύο στρώσεις χρώματος. Ορισμένες αποχρώσεις μπορεί να χρειάζονται 
επιπλέον στρώσεις. Ανακατέψτε καλά το χρώμα πριν τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο 
η ρολό (medium roller). Για εφαρμογή με πιστόλι μπορεί να απαιτείται αραίωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία αναμείξτε τα. 
Παρακαλούμε να ελέγξετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη 
την επιφάνεια. Η Crown Paints δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται 
από εφαρμογή λανθασμένης απόχρωσης. Η Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί 
αποτελέσματα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής 
των προϊόντων της. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τη σκόνη – μπορούν να καθαριστούν με 
ζεστό νερό και καθαριστικό πριν το βάψιμο. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Κλείστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία από 5°C – 40
°C. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG Tel:
01254 704951 Fax: 01254 870155

Email: info@crowntrade.co.uk
Website: www.crowntrade.co.uk
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