
Ριπολίνη Aquaflow Satin /Gloss CROWN
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800411 /431

Νέα βελτιωμένη ριπολίνη νερού σε σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα για 
χρήση σε επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Η νέα ριπολίνη νερού της Crown είναι τόσο ανθεκτική και δυνατή όσο μια 
ριπολίνη διαλύτου, διαθέτοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα ενός 
προϊόντος νερού: στεγνώνει γρήγορα, εφαρμόζεται εύκολα, είναι άοσμη. 

Η φόρμουλα Breatheasy®  που διαθέτει σημαίνει ότι είναι 99% ελεύθερη 
από διαλύτες, έτσι μετά την εφαρμογή της σε εσωτερικό χώρο μπορείτε 
να μπείτε αμέσως στο σπίτι. 

Η Aquaflow της CROWN μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε μη έμπειρο 
χρήστη, καθώς απλώνεται τόσο εύκολα, χαρίζοντας άψογο φινίρισμα! 

Τομείς εφαρμογής: 

 Κάγκελα

 Πόρτες

 Ξύλινα αντικείμενα

 και πολλές ακόμα επιφάνειες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 750ml, 2,5L

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 2 ώρες. 

Επαναβαφή:  Υστερα από 4 ώρες. 

Φινίρισμα: Σατινέ, Γυαλιστερό

Αραίωση/Καθαρισμός: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 15m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Εργαλεία: Πινέλο (με συνθετική τρίχα)

Χρήση: Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αν βάφετε φυσικό ξύλο ή μέταλλο φροντίστε ώστε να έχετε προετοιμάσει τις 
επιφάνειες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο αστάρι. Μην αναδεύετε ή ανακατεύετε το 
χρώμα. Ανοίξτε το δοχείο και αδείάστε τυχόν υγρό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στην 
επιφάνεια. Πάρτε μια καλή ποσότητα χρώματος με το πινέλο και απλώστε τη 
ομοιόμορφα στην επιφάνεια χωρίς να χρησιμοποιείτε υπερβολικό υλικό. Φροντίστε 
ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς με τα παράθυρα και τις πόρτες να είναι ανοιχτά 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Μην το εφαρμόζετε σε 
εξαιρετικά υγρές συνθήκες ή σε χώρους που η θερμοκρασία είναι κάτω των  10C.

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: 210-9425425

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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