
Ριπολίνη Διαλύτου 

Sandtex® 10 Year Exterior Satin Paint 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800540

Ανώτερης ποιότητας ριπολίνη για εξαιρετικά κομψό και εκλεπτυσμένο 
φινίρισμα σε εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο. 

 Ανθεκτικό αδιάβροχο φινιρισμα
 Ιδανική για εξωτερικές επιφάνειες
 Ελαστική φόρμουλα με αντίσταση στο σπάσιμο
 10 χρόνια προστασία
 Βελούδινο σατινέ φινίρισμα

Συσκευασίες: 750ml

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 4 – 6 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες
Επαναβαφή:  Υστερα από 16 ώρες.

Φινίρισμα: Σατινέ

Αραίωση: White Spirit

Καλυπτικότητα: Εως 15m² /lit. Σε λείες επιφάνειες

Εργαλεία: Πινέλο, πιστόλι

Χρήση: Για εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο και μέταλλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από λιπαρές
ουσίες. Καθαρίστε τις επιφάνειες από τη σκόνη.  Φορέστε μάσκα κατά το τρίψιμο. 
Ασταρώνετε πάντα τις γυμνές επιφάνειες. Επιδιορθώστε τα κενά και τις ρωγμές με τον 
κατάλληλο στόκο.

Βαμμένες επιφάνειες:                 Οι βαμμένες επιφάνειες θα πρέπει να περαστούν με γυαλόχαρτο για βελτιωμένη πρόσφυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόστε μια στρώση αστάρι και στη συνέχεια δύο στρώσεις Sandtex® 10 Year Exterior 
Satin Paint. Νέο Ξύλο: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή και προετοιμάστε τη με το 
κατάλληλο αστάρι. Κατόπιν εφαρμόστε δύο στρώσεις Sandtex® 10 Year Exterior Satin 
Paint. Μεταλλικές επιφάνειες: Εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλο αστάρι για μέταλλα και 
στη συνέχεια μια στρώση  Sandtex® 10 Year Exterior Undercoat. Τελειώστε με δύο 
στρώσεις Sandtex® 10 Year Exterior Satin Paint. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. 
Εφαρμόστε ομοιόμορφα χωρίς να χρησιμοποιείτε παραπάνω υλικό. Για καλύτερα 
αποτελέσματα εφαρμόστε δύο στρώσεις. Ανάμεσα στις δύο στρώσεις αφήστε να περάσουν



τουλάχιστον 16 ώρες. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C ή σε υψηλά 
επίπεδα υγρασίας. Το προϊόν μπορεί να εξασφαλίσει έως και 10 χρόνια προστασία εαν 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

                                                       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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