
Ακρυλικό Χρώμα Microseal Ultra Smooth
Masonry SANDTEX®

ΚΩΔΙΚΟΣ: 800041

To υψηλής ποιότητας και μακροχρόνιας διάρκειας ακρυλικό χρώμα 
Sandtex Microseal® Ultra Smooth παρέχει την απόλυτη προστασία 
στην εξωτερική τοιχοποιία.

Η ελαστική επίστρωσή του είναι ανθεκτική στο ξεφλούδισμα και 
το ράγισμα ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια 
στους λεκέδες και τη  βρωμιά. Επιπλέον καθίσταται αδιάβροχο σε 1 
ώρα, έτσι ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την βαφή της 
εξωτερικής τοιχοποιίας ακόμα και αν η πρόγνωση του καιρού δεν είναι
αξιόπιστη.

15 χρόνια προστασία: 
Η φόρμουλα του Sandtex Microseal® προσφέρει την απόλυτη 
προστασία λόγω της ελαστικότητάς της που αντιστέκεται στο 

ξεφλούδισμα και το ράγισμα. Η σταδιακή απελευθέρωση βιοκτόνου προστατεύει μακροχρόνια την επίστρωση από τη 
μούχλα και την άλγη – με αποτέλεσμα το χρώμα να παραμένει καθαρό χωρίς να αλλοιώνεται. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROSEAL®
Τριπλή Προστασία: 

 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΩΜΙΑ: Τόσο ανθεκτικό χρώμα που η βρωμιά κυλάει από πάνω του. Ετσι όταν βρέχει η 
επιφάνεια ξεπλένεται! 

 ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ: Αναπνέον: επιτρέπει στην υγρασία και στον αέρα να κινούνται έξω από το κτήριο, 
αποτρέποντας παράλληλα τη βροχή να διεισδύσει στους τοίχους.

 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Νέα βελτιωμένη σύνθεση  που εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία και ανθεκτικότητα. 

Τομείς Εφαρμογής: Κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες εξωτερικής τοιχοποιίας. Εφαρμογή σε: σοβά, 
τσιμέντο, τούβλα, βαμμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 2,5L, 5L, 10L

Χρόνος Στεγνώματος: Επαναβαφή:  Υστερα από 3-4 ώρες.

Φινίρισμα: Smooth

Αραίωση/ Καθαρισμός: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 16m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Εργαλεία: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

VOC: EU limit value for this product (cat.A/a): 40 g/l (2010). This product contains max. 1 g/l 
VOC.

Χρήση: Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτων των  8ºC ή όταν η υγρασία ξεπερνά το 80%.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ανακατέψτε πολύ καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε με κατάλληλο πινέλο, ρολό ή 
πιστόλι. Για καλύτερα αποτελέσματα απαιτούνται 2 στρώσεις. Οι επιφάνειες θα πρέπει 
να είναι σταθερές, καθαρές και στεγνές. Οι νέες επιφάνειες χρειάζονται προετοιμασία 
και θα πρέπει να στεγνώσουν τελείως πριν το βάψιμο.

                                                       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εαν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε
ελέγχετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. 

 H Crown Paints  δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος 
απόχρωσης. H Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε 
θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-942542

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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