
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΣΑΤΙΝΕ & GLOSS

Crοwn Trade Fastflow Quick Dry Satin
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800412 /432

Ανθεκτική ριπολίνη νερού με εξαιρετική καλυπτικότητα και εντυπωσιακό 
φινίρισμα που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους – 
σε επιφάνειες από ξύλο ή μέταλλο. 

• Breatheasy φόρμουλα - φιλική για το χρήστη
• Εξελιγμένη τεχνολογία νερού
• Γρήγορο στέγνωμα
• Βελούδινο σατινέ φινίρισμα και γυαλιστερό φινίρισμα
• Εσωτερική – εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις: Σε χιλιάδες αποχρώσεις από το χρωστικό σύστημα

Συσκευασίες:  1L

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 1 – 2 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες
Επαναβαφή:  Υστερα από 4-6 ώρες.  (Βεβαιωθείτε ότι η 1η 
στρώση έχει στεγνώσει εντελώς. Η χαμηλή θερμοκρασία και τα υψηλά 
επίπεδα υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος)

Φινίρισμα: Σατινέ, Γυαλιστερό

Συνδετικό: Alkyd Emulsion

Αραίωση/Καθαρισμός: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 15m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Πάχος υγρού φιλμ: 67 micrometres σε 15m²/lit.

Πάχος στεγνού φιλμ: 26 micrometres σε 15m²/ lit.

Στερεά Ογκου: 39% Brilliant White (στις άλλες αποχρώσεις το ποσοστό 
διαφέρει)

Εργαλεία: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

VOC: EU limit value for this product (cat.A/d): 130 g/l (2010). This 
product contains max. 8g/l VOC.

Χρήση: Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Μην το εφαρμόζετε σε
θερμοκρασίες κάτων των  8ºC ή όταν η υγρασία ξεπερνά το 
80%.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες: Ξύλο & MDF: Εφαρμόστε στους ρόζους δύο στρώσεις Knotting Solution. Διορθώστε κενά 
και ρωγμές με τον κατάλληλο στόκο. Τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλοχαρτο. 
Απομακρύνετε τη σκόνη. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να εμποδίσει τη σωστή πρόσφυση. 
Προετοιμάστε την επιφάνεια με μια στρώση κατάλληλο αστάρι Crown Undercoat.



Μέταλλο: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε ουσία που
μπορεί να εμποδίσει τη σωστή πρόσφυση. Τρίψτε ελαφρά. Πλύνετε με ζεστό νερό και 
καθαριστικό ώστε να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες από λάδια, λίπη και άλλες ουσιες. Αλλάζετε
συχνά το νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά. 
Γαλβανιζέ: Οι νέες γαλβανιζέ επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν με T-Wash Crown. 
Γενικά το «μαύρισμα» της επιφάνειας επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία.  
Οταν στεγνώσει η επιφάνεια εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλο αντιδιαβρωτικό αστάρι.  
Εφαρμόστε με μια στρώση Crown Undercoat. 
Μη σιδηρούχα μέταλλα: Απομακρύνετε σαθρά σημεία και σκουριά. Ασταρώστε με το 
κατάλληλο αστάρι μετάλλων ή αντιδιαβρωτικό αστάρι. Συνεχίστε με μια στρώση Crown 
Undercoat. 
Σιδηρούχα μέταλλα: Απομακρύνετε σαθρά σημεία και σκουριά. Ασταρώστε με το 
κατάλληλο αστάρι μετάλλων ή αντιδιαβρωτικό αστάρι. Συνεχίστε με μια στρώση Crown 
Undercoat. 

Βαμμένες επιφάνειες:              Ξύλο: Εφαρμόστε στους ρόζους δύο στρώσεις  Knotting Solution.  Διορθώστε κενά και
ρωγμές με τον κατάλληλο στόκο. Τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν
προετοιμάσετε με το κατάλληλο αστάρι. Απομακρύνετε τη σκόνη. Οι επιφάνειες θα πρέπει
να είναι  σταθερές,  καθαρές,  στεγνές και  απαλλαγμένες  από κάθε ουσία  που μπορεί  να
εμποδίσει  τη  σωστή  πρόσφυση.  Προετοιμάστε  την  επιφάνεια  με  μια  στρώση  αστάρι.
Μέταλλο: Αφαιρέστε τη σκουριά έως ότου καθαρίσει εντέλως η επιφάνεια. Απομακρύνετε
τα υπολείμματα. Προετοιμάστε με το κατάλληλο αστάρι. Ξύλο και μέταλλα: Πλύνετε τις
βαμμένες  επιφάνειες  με  ζεστό  νερό  και  καθαριστικό,  αλλάζετε  συχνά  το  νερό.  Οι
γυαλιστερές  ή  οι  σατινέ  επιφάνειες  πρέπει  να  προετοιμάζονται  με  σβουράκι  νερού  για
βελτιωμένη  πρόσφυση.  Ξεπλύνετε  με  νερό  για  να  απομακρύνετε  τα  υπολείμματα  και
αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά. Αστάρωστε την επιφάνεια.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε δύο στρώσεις Fast Flow Quick Dry Satin. 
Συγκεκριμένες αποχρώσεις μπορεί να χρειάζονται έξτρα στρώσεις. Οι φρεσκοβαμμένες 
πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά μέχρι το χρώμα να στεγνώσει 
εντελώς. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ: Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε 
χρησιμοποιώντας ένα ποιοτικό πινέλο συνθετικής τρίχας ή ένα καλό ρολό (με μέτριο 
πέλος). Για καλύτερη εφαρμογή σε πορώδεις υλικά διατηρήστε τη μια άκρη νωπή. Στις 
ξύλινες επιφάνειες βάψτε προς την κατεύθυνση των νερών του ξύλου.  Αποφύγετε 
υπερβολικό τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων. Για πιστόλι χωρίς αέρα μπορεί να απαιτείται 
αραίωση. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
πιστολιού.  Ελέγξτε την ακρίβεια του χρώματος πριν από την εφαρμογή.

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 λάθους 
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: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τη σκόνη – μπορούν να καθαριστούν με 

ζεστό νερό και καθαριστικό
    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

http://www.smirniopoulos.gr/
mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr
http://www.crowntrade.co.uk/
mailto:info@crowntrade.co.uk

