
Ριπολίνη Sandtex® 

Rapid Dry Plus Soft Satin
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800432

Εξελιγμένη ανθεκτική ριπολίνη νερού από τη σειρά προϊόντων της 
Sandtex® - 60 χρόνια προστατεύει εξωτερικές επιφάνειες. 
Η Sandtex® Rapid Dry Plus Soft Satin συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των 
υψηλής ποιότητας προϊόντων διαλύτου και χάρη στην υβριδική 
τεχνολόγια Sandtex® Advanced Water Based Hybrid technology. 
Προσφέρει εύκολη εφαρμογή, χαμηλή οσμή και γρήγορο στέγνωμα. 

 Υψηλή απόδοση και εμφάνιση που συγκρίνεται μόνο με τα 
υψηλής ποιότητας προϊόντα διαλύτου. 

 Εξαιρετικό άπλωμα  

 Υπέροχο σατινέ φινίρισμα 

 Γρήγορο στέγνωμα – χαμηλή οσμή

 Δοκιμασμένο προϊόν σε εξωτερικές συνθήκες  - ιδανικό για 
εξωτερικές επιφάνειες.

Συσκευασίες: 750ml

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή: 2 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες
Επαναβαφή:  Υστερα από 4-6 ώρες.  

Φινίρισμα: Σατινέ

Αραίωση/Καθαρισμός: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 15m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Εργαλεία: Πινέλο, ρολό

Χρήση: Για εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από 
λιπαρές ουσίες. Προετοιμάστε τις επιφάνειες με το Sandtex Rapid dry undercoat. Η 
ριπολίνη Sandtex Rapid Dry μπορεί να εφαρμοστεί και απευθείας σε ορισμένες 
γυαλιστερές επιφάνειες, αρκεί να είναι σταθερές και να έχουν περαστεί με 
γυαλόχαρτο. Φορέστε μάσκα κατά το τρίψιμο. Ασταρώνετε πάντα τις γυμνές 
επιφάνειες. Κάντε μια δοκιμή πριν την πλήρη εφαρμογή. Ανακατέψτε καλά πριν τη 
χρήση. Εφαρμόστε με ποιοτικό πινέλο συνθετικής τρίχας ή με ρολό (micro fibre). Για 
καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε δύο στρώσεις. Μην το εφαρμόζετε σε 
θερμοκρασίες κάτω των 8°C ή σε υψηλά επίπεδα υγρασίας.

                                                       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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