
Μεταλλικά Χρώματα CRAFTED™ by Crown 

Lustrous Metallic Finish
ΚΩΔΙΚΟΣ: 80092

Σειρά μοναδικών μεταλλικών αποχρώσεων για πραγματικά εντυπωσιακό 
φινίρισμα σε τοίχους και ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. 
Τα μεταλλικά χρώματα Lustrous Metallic Finish της νέας σειράς  
CRAFTED™ by Crown  διατίθενται σε 8 πολυτελής αποχρώσεις: 

 Copper

 Entice™

 Granite Top®

 Millionaire®

 Pewter

 Rose Gold

 Sophistication®

 Striking

Τα Lustrous Metallic είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σε έπιπλα  και τοίχους, για ρίγες, στενσιλ και διακόσμηση 
λεπτομερειών ή ανάγλυφων σημείων. 

Κατάλληλα για χρήση σε χώρους υποδοχής, σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια και 
σε πολλούς ακόμα χώρους που θέλουμε να προσδώσουμε ιδιαίτερη και πολυτελή εμφάνιση.  

Αποχρώσεις: 8 μεταλλικές αποχρώσεις

Συσκευασίες: 1,25 L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 2 ώρες. 
Επαναβαφή:  Ύστερα από 4 ώρες.  

Φινίρισμα: Ματ

Αραίωση/Καθαρισμός: Νερό

Καλυπτικότητα: Εως 12 m² /lit. (15 m² ανά συσκευασία)

Εργαλεία: Πινέλο, ρολό

Χρήση: Για τοίχους και ξύλινες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ουσία
που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Για νέες επιφάνειες, πορώδεις ή 
από στεγνό γύψο σφραγίστε πρώτα περνώντας μια στρώση αραιωμένου χρώματος με 40%
καθαρό κρύο νερό. Εαν η επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί είναι σατινέ ή γυαλιστερή 
πριν την εφαρμογή τρίψτε την ώστε το χρώμα να έχει τη σωστή πρόσφυση. Ασταρώστε 
όλες τις νέες ξύλινες επιφάνειες με το κατάλληλο αστάρι της Crown. Πριν την εφαρμογή 



τρίψτε τις βαμμένες ξύλινες επιφάνειες. Ανακατέψτε καλά το χρώμα και απλώστε 
ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας καλό πινέλο ή ρολό μέσου πέλους. Μην εφαρμόζετε το 
χρώμα σε συνθήκες με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε χώρους που η θερμοκρασία είναι 
κάτω των 10°C. Για κάποιες αποχρώσεις μπορεί να απαιτείται μια επιπλέον στρώση 
χρώματος για την βέλτιστη καλυπτικότητα. Εφαρμόστε με πινέλο η ρολό (μέσο πέλος).  
Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως 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 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. 

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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