
Ριπολινη Sandtex Trade Flexigloss X-tra
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800521

Η ριπολίνη Sandtex Trade Flexigloss X-tra δημιουργήθηκε με ειδική 
φόρμουλα ώστε να προσφέρει μακροχρόνια προστασία ειδικά στα 
κουφώματα των εξωτερικών χώρων.

Είναι κορυφαίας ποιότητας ελαστικό αλκυδικό προϊόν, το οποίο 
εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο ξεφλούδισμα και στο ράγισμα του 
χρώματος. 

Με πιστοποίηση του British Board of Agrément Certificate για 10 χρόνια 
αντοχή.

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 1L

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 4 – 6 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες

Επαναβαφή:  Υστερα από 16 ώρες.  (Εξασφαλίστε επαρκή
αερισμό κατά την περίοδο στεγνώματος)

Φινίρισμα: High Gloss

Σύνθεση: Χρωστική ουσία: Διοξείδιο του τιτανίου, ανοιχτόχρωμα 
χρώματα

Αραίωση: Dearomatised White Spirit.

Καλυπτικότητα: Εως 18m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Πάχος υγρού φιλμ: 55 micrometres σε 18m²/lit.

Πάχος στεγνού φιλμ: 35 micrometres σε 18m²/ lit.

Στερεά Ογκου: 63% Brilliant White (στις άλλες αποχρώσεις το ποσοστό 
διαφέρει)

Εργαλεία: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

VOC: EU limit value for this product (cat.A/d): 300 g/l (2010). This 
product contains max. 299 g/l VOC.

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες: Ξύλο: Ολες οι επιφάνειες θα πρέπει να στεγνές, απαλλαγμένες από κάθε ουσία που 
μπορεί να επηρεάσει τη σωστή πρόσφυση και η υγρασία τους να μην ξεπερνά το 
18%. Τρίψτε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Απομακρύνετε τη σκόνη. Τα ξύλα με έλαια 
και ρητίνες θα πρέπει να καθαρίζονται με methylated spirits και δύο καθαρά πανάκια. 
Εφαρμόστε στους ρόζους λεπτές στρώσεις fresh knotting. Διορθώστε κενά και ρωγμές με 
τον κατάλληλο στόκο. Τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. 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. 

Βαμμένες επιφάνειες:              Βαμμένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από κάθε
ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή πρόσφυση και η υγρασία τους να μην ξεπερνά
το 18%. Αφαιρέστε τα σαθρά σημεία του χρώματος και απομακρύνετε τα γκρίζα σημεία
τρίβωντας  με  γυαλόχαρτο  ή  με  μηχανικά  μέσα.  Καθαρίστε  από  τη  σκόνη.  Εαν  στην
επιφάνεια υπάρχει μούχλα θα πρέπει να καθαριστεί και η επιφάνεια να περαστεί με Sandtex
Trade  Fungicide.  Αφαιρέστε  τυχόν  ελαττωματικά  σημεία  στόκου,  καθαρίστε  και
ασταρώστε, πρέπει να αφήσετε τον στόκο να σχηματίσει σκληρή επιφάνεια.  Εφαρμόστε
στους  ρόζους  λεπτές  στρώσεις  Knotting Solution. Επιδιορθώστε  κενά  και  ρωγμές
χρησιμοποιώντας  τον  κατάλληλο  στόκο.  Τρίψτε  την  επιφάνεια  με  το  κατάλληλο
γυαλόχαρτο.  Απομακρύνετε  τη  σκόνη.  Ασταρώστε  τα  γυμνά  σημεία  με  το  κατάλληλο
αστάρι. Πλύνετε τις βαμμένες επιφάνειες με ζεστό νερό και καθαριστικό – αλλάζετε συχνά
το νερό. Χρησιμοποιήστε σβουράκι νερού για να βελτιώσετε την πρόσφυση. Ξεπλύνετε την
επιφάνεια με καθαρό νερό και αφήστε τη να στεγνώσει καλά. Προετοιμάστε με μια στρώση
αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μετά την προετοιμασία εφαρμόστε δύο στρώσεις Sandtex Trade Flexigloss X-tra. 
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο καλής ποιότητας και συνθετικής 
τρίχας. Σε ξύλινες επιφάνειες βάψτε πρός την κατεύθυνση των νερών του ξύλου. 
Καθαρίστε με νερό τα εργαλεία μετά τη χρήση.
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 κατάλληλο καθαριστικό αμέσως μετά τη χρήση. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: Πριν το φρεσκάρισμα 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 

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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