
Ακρυλικό Χρώμα High Cover Smooth Masonry
SANDTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: 800042

Το υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα εξωτερικής τοιχοποιίας High 
Cover Smooth Masonry SANDTEX είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον 
επαγγελματία χρήστη προσφέροντας μακροχρόνια προστασία. 

Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα, εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει 
γρήγορα ώστε να επαναβάφεται μέσα σε λίγες ώρες. 

 Υδατοδιαλυτο

 Εξαιρετικής ποιότητας

 Λείο τελείωμα

 Βελούδινο φινίρισμα

 Για χρήση στις περισσότερες εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας.

 Με 15 χρόνια αντοχή

Αποχρώσεις: Χιλιάδες αποχρώσεις από το χρωστικό σύστημα

Συσκευασίες: 5L, 10L

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

Επαναβαφή:  Υστερα από 3 - 5 ώρες.  (Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό 
κατά την περίοδο στεγνώματος)

Φινίρισμα: Ματ με mid sheen

Αραίωση: Dearomatised White Spirit.

Καλυπτικότητα: Εως 16m² /lit. Σε ανάγλυφες επιφάνειες η καλυπτικότητα μπορεί 
να φτάσει στα 5 m² /lit.

Πάχος υγρού φιλμ: 63 micrometres σε 16m²/lit.

Πάχος στεγνού φιλμ: 21 micrometres σε 16m²/ lit.

Στερεά Ογκου: 34% Brilliant White (στις άλλες αποχρώσεις το ποσοστό 
διαφέρει)

Εργαλεία: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

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

Χρήση: Προσοχή: Μην το εφαρμόζετε όταν υπάρχει πρόβλεψη 
βροχής, σε θερμοκρασίες  κάτω των 8ºC, ή όταν η σχετική
υγρασία είναι πάνω από 80% κατά την εφαρμογή ή την 
περίοδο στεγνώματος. Μην το χρησιμοποιείτε πάνω από 
ασφαλτικά υποστρώματα.  

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. Οι πορώδεις 
επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με μια στρώση Sandtex Trade Stabilising 
Solution.

Βαμμένες επιφάνειες:              Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε
ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος . 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.  Σε επιφάνειες που βρίσκονται σε
κακή κατάσταση απαιτείται  μηχανικό μέσο, υδροβολή  1500-2000  psi (102-136  bar),
κατάλληλο σύστημα αφαίρεσης χρωμάτων υδροβολή ή αμμοβολή. Απαιτείται προσοχή
για  να  μη  δημιουργηθεί  ζημιά  στην  υποκείμενη  επιφάνεια.  Επιδιορθώστε  τρύπες,
ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της επιφάνειας με τον κατάλληλο στόκο. Ασταρώστε όλες
τις γυμνές, γεμάτες και προηγουμένως διακοσμημένες περιοχές κιμωλίας με μια εφαρμογή
του Sandtex Trade Stabilizing Solution. Πλύνετε τις  γυαλιστερές επιφάνειες με ζεστό νερό
και  καθαριστικό  και  αλλάζετε  συχνά  το  νερό.  Χρησιμοποιήστε  υγρό  τριβείο  ώστε  να
επιτευχθεί  η  σωστή  πρόσφυση.  Ξεπλύνετε  με  καθαρό  νερό  για  να  απομακρύνεται  τα
υπολείμματα.  Αφήστε την επιφάνεια  να στεγνώσει.  Πλύνετε την σταθερή επιφάνεια με
ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό και αλλάζετε συχνά το νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόστε δύο στρώσεις χρώματος. Ανακατέψτε καλά το χρώμα πριν τη χρήση. 
Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό (μεσαίο ή μακρύ πέλος ανάλογα με την επιφάνεια)  ή airless 
spray. Για εφαρμογή με airless spray χρησιμοποιήστε ελάχιστη πίεση υγρού 2000 psi (136 
bar) και ελάχιστο μέγεθος άκρου 0,018 χιλ. 

                                                       
                                                       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. 

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

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: Πριν τη συντήρηση οι επιφάνειες είναι καλό να πλυθούν με ζεστό νερό και υγρό 
απορρυπαντικό διάλυμα για την απομάκρυνση της σκόνης και της επιφανειακής βρωμιάς.

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

Sandtex Trade
Crown Paints Limited, Hollins Road, Darwen, Lancashire BB3 0BG

Tel: 0330 0240 302 Email: info@sandtextrade.co.uk
Website: sandtextrade.co.uk
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