
ΧΡΩΜΑ 2  ΣΕ 1 ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

MULTI-COAT 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 17 197

Το χρώμα 2 σε 1 Multi-Coat PAINT STUDIO είναι ειδικό προϊόν 
νερού για την προστασία και τη διακόσμηση των πλακιδιών τοίχων 
και πληθος άλλων επιφανειών. 

Χρώμα και αστάρι μαζί το Μulti-Coat διαθέτει άριστη πρόσφυση και
μεγάλη αντοχή – είναι ανθεκτικό στη συχνή χρήση και στο 
καθάρισμα. Διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις.

Τομείς εφαρμογής:
Εφαρμόζεται σε πλακάκια τοίχου κουζίνας και μπάνιου και σε επιφάνειες από ξύλο, γύψο, τσιμέντο, σκυρόδεμα, 
τούβλο, γυψοσανίδες, ατσάλι, γαλβανισμένο σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, γυαλί, PVC.  Μπορεί να 
επαναβαφεί ακόμα και ύστερα από αρκετό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

• 2 σε 1: χρώμα και αστάρι μαζί
• Με άριστη πρόσφυση
• Με μεγάλη αντοχή
• Ευκολόχρηστο & Ταχυστέγνωτο
• Δεν χρειάζεται τρίψιμο με γυαλόχαρτο στην επαναβαφή
• Διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες
• Μπορεί να επαναβαφεί ύστερα από αρκετό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του
• Άοσμο μόλις στεγνώσει
• Μπορεί να επαναβάφεί με πλαστικά χρώματα, χρώματα πολυουρεθάνης, εποξικά κ.α.

• Προτεινόμενο πάχος: 100-150 micro υγρασία (60-90 microns), εφαρμοστέο σε 1 ή 2 στρώσεις
• Πιστοποίηση πρόσφυσης UNE EN ISO 2409:13 από εξωτερικό εργαστήριο για σίδηρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο.

Euroclasses certification as per norm UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0

Φινίρισμα Σατινέ

Απόχρωση λευκό και αποχρώσεις

Ειδικό Βάρος 1,18± 0,05 kg/l

Πυκνότητα 100 +/- 15 PO

Στερεά όγκου 35± 1

Καλυπτικότητα 10-15 m²/L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Χρόνος στεγνώματος 30 -60  λεπτά στην αφή και στους 200C.

Επαναβαφή 6 ώρες (πλαστικό) 12 ώρες (βερνίκι) 24 ώρες (2 συστατικών)

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό

Συσκευασίες 0.08 L, 0.375 L, 0.75 L

VOC                                                          Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,00 g/l



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ :                        ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Η επιφάνεια θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, να είναι 
καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη και άλλες ουσίες. Για βελτιωμένη πρόσφυση 
μπορείτε να τρίψετε ελαφρά με γυαλόχαρτο. 

                                                     ΠΛΑΚΑΚΙΑ: Καθαρίστε καλά και απομακρύνετε τη σκόνη. Κάντε μια δοκιμή πριν 
την τελική εφαρμογή.              

ΞΥΛΟ: Απομακρύνετε βρωμιά, ρητίνες και εκκρίσεις από την επιφάνεια του ξύλου. Τρίψτε 
ελαφρά με γυαλόχαρτο προς τη φορά των νερών του ξύλου, καθαρίστε τη σκόνη και 
εφαρμόστε το προϊόν. Σε ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου εφαρμόστε προϊόν που να 
προστατεύει από τα ξυλοφάγα έντομα. 

                                                   ΜΕΤΑΛΛΟ: Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο, καθαρίστε την επιφάνεια από λίπη και σκόνη.
                                                   

PVC & methacrylate: Καθαρίστε, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη
σκόνη. Κάντε μια δοκιμή πριν την τελική εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ανακατέψτε πολύ καλά το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί. Μην το εφαρμόζετε σε 
θερμοκρασίες κάτω των 5 °C , πάνω των 35°C, ή σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες 
εκτεθειμένες στην ηλιοφάνεια. Πάντα να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Η 
υγρασία στο περιβάλλον θα πρέπει να είναι κάτω του 80%.  Διατηρήστε καλές συνθήκες 
αερισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος. Προχωρήστε σε δοκιμαστική εφαρμογή 
πριν την τελική εφαρμογή.  Για maximum απόδοση σε πλακάκια και επιφάνειες από ξύλο, 
σίδηρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, pvc περάστε δύο στρώσεις του προϊόντος. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ                              Ακολουθήστε τους κανόνες που υποδεικνύονται για την προετοιμασία των νεων επιφανειών
απομακρύνετε ξένα υλικά,  καθαρίστε, απολίπανετε και αφαιρέστε τυχόν σκουριά από την 
επιφάνεια. Σε παλιά χρώματα, άγνωστης φύσης, συνιστάται να προχωρήσετε σε δοκιμής 
για την πρόσφυσης του προϊόντος. Εάν έχετε αμφιβολίες για την πρόσφυση αφαιρέστε τις 
παλιές στρώσεις χρώματος και συνεχίστε όπως στις ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 

Αραίωση και καθαρισμός: Νερό
Ποστοστό Αραίωσης: 
Πιστόλι χωρίς αέρα 0-10%
Πιστόλι ανάμειξης αέρα 0-10%
Πιστόλι αερογράφου 0-10%
Turbo χαμηλή πίεση 0-10%
Πινέλο  0-5%
Ρολό 0-5%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Παρακαλούμε να ελέγξετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε 
όλη την επιφάνεια. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που 
προέρχονται από εφαρμογή λανθασμένης απόχρωσης και δεν μπορεί να εγγυηθεί αποτελέσματα 
καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base
Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines - 2
e-mail: comercial@montopinturas.com http://www.montopinturas.com
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