
Sandtex Trade Fine Textured 
Matt Masonry

ΚΩΔΙΚΟΣ: 800044

Επαναστατικό ακρυλικό χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει 
τις ατέλειες χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία της Sandtex.  
Προσφέρει μακροχρόνια προστασία και διακόσμηση υψηλής 
αισθητικής. Με εξαιρετική απόδοση. Αντιστέκεται και δεν διαπερνάται 
από την υγρασία (waterproof). 

Το Fine Textured Matt καλύπτει τις τριχοειδεις ρωγμές της 
εξωτερικής τοιχοποιίας, χαρίζοντας άψογο τελικό αποτέλεσμα. 

Εξαιρετικά ανθεκτικό ακρυλικό χρώμα - προσφέρει έως και 15 χρόνια προστασία. Για χρήση σε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες: τσιμέντο, επιχρίσματα, πέτρες, μπλοκ, τούβλα. 

 15 χρόνια προστασία
 Προστατεύει από την ενανθράκωση (Anti carbonation)
 Καλύπτει τις ατέλειες και τις τριχοειδείς ρωγμές 
 Διαθέτει εξαιρετική καλυπτικότητα
 Εύκολο στην εφαρμογή
 Προστατεύει από την ανάπτυξη άλγης
 Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με εξωτερική υγρασία 

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 5L, 10L 

Χρόνος Στεγνώματος 20 C/65%RH : Στην αφή: 1-2 ώρες
Επαναβαφή: 4-6 ώρες
Η θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας επηρεάζουν το 
χρόνο στεγνώματος

Σύνθεση: Pigment: Titanium Dioxide, light fast coloured pigments 
and extenders. Resin: VaVeoVa Copolymer

Αραίωση: Νερό

Απόδοση: 7 – 10 m² /lit. ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Στερεά Ογκου: 43 % (στο λευκό)

Πάχος υγρού φιλμ 143 micrometres στα 7m² ανά λίτρο

Πάχος στεγνόυ φιλμ 61 micrometres στα 7m² ανά λίτρο

Εργαλεία: Ρολό, πινέλο

VOC: EU limit value for this product (cat.A/c): 40 g/l (2010)
This product contains max. 1 g/l VOC.

Χρήση: Μην το εφαρμόζετε όταν υπάρχει περίπτωση βροχής. Μην το 
εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 8ºC και άνω των 30ºC 
και όταν η υγρασία ξεπερνά το 80%. Μην εφαρμόζετε σε 
επιστρώσεις ασφάλτου. Δεν συνιστάται η διακόσμηση τούβλων 
Fletton. 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες: Ολες οι επιφάνειες πρέπει να σταθερές, στεγνές, απαλλαγμένες από κάθε ουσία που 
μπορεί να επηρεάσει τη σωστή πρόσφυση. Διορθώστε ρωγμές και ελαττωματικά 
σημεία στην τοιχοποιία με τον κατάλληλο στόκο. Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να
προετοιμάζονται με μια στρώση Sandtex Trade Quick Dry Stabilising Solution ή 
Sandtex Trade Stabilising Solution.

Βαμμένες επιφάνειες:
και παλιές μη βαμμένες 
επιφάνειες:                              Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από 

κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Αφαιρέστε όλα τα
σαθρά σημεία του παλιού χρώματος με μια βούρτσα ή με μια σπάτουλα. Εαν στην 
επιφάνεια υπάρχει μούχλα θα πρέπει να καθαριστεί και η επιφάνεια να περαστεί με 
Fungicidal Solution.  Σε επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορεί να 
απαιτείται καθαρισμός με πίεση νερού ανάμεσα σε 1500-2000 psi (102-136 bar), 
υδροβολή ή αμμοβολή. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καταστρέψετε την 
υποκείμενη επιφάνεια. Επιδιορθώστε τρύπες, ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της 
επιφάνειας με τον κατάλληλο στόκο. Ασταρώστε όλες τις γυμνές, στοκαρισμένες και 
κιμωλιωδεις επιφάνειες με μια εφαρμογή του Sandtex Trade Quick Dry Stabilising 
Solution ή του Sandtex Trade Stabilising Solution. Πλύνετε τις  γυαλιστερές επιφάνειες
με ζεστό νερό και καθαριστικό και αλλάζετε συχνά το νερό. Χρησιμοποιήστε υγρό 
τριβείο ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να 
απομακρύνεται τα υπολείμματα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. 
    

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόστε δύο πλούσιες στρώσεις. Ορισμένες αποχρώσεις μπορεί να χρειάζονται 
περισσότερες στρώσεις για το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα. Ανακατέψτε καλά το 
χρώμα πριν τη χρήση. Εφαρμόστε το χρώμα με ποιοτικά εργαλεία:  συνθετικό πινέλο, 
ρολό (medium ή long pile ανάλογα με την επιφάνεια). Δεν είναι κατάλληλο για airless 
spray. Βεβαιωθείτε ότι η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει καλά πριν προχωρήσετε στην 
επαναβαφή. Για τη συνέπεια των χρωμάτων πάντα να αναμειγνύεται τις συσκευασίες 
εάν χρησιμοποιείτε παραπάνω από μια. Τσεκάρετε την απόχρωση του προϊόντος πριν 
προχωρήσετε στην εφαρμογή.

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 

CROWN PAINTS
Sandtex Trade

Crown Paints Limited, Hollins Road, Darwen, Lancashire BB3 0BG
Tel: 0330 0240 302 Email: info@sandtextrade.co.uk

Website: sandtextrade.co.uk

Σημείωση: H Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των 
προϊόντων της. 
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