
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές  ματ  σπρέι  με  τροποποιημένη  ακρυλική  σύνθεση  και   αντιολισθητικά  σωματίδια.  Βελτιώνει  την
αντιολισθηρότητα και μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων σε βρεγμένες επιφάνειες. 

Εξωτερική και εσωτερική χρήση σε: 
• Μέταλλο
• Ξύλο
• Ασφαλτο
• Γυαλί και πλακάκι (πραγματοποιήστε προηγούμενη δοκιμή πρόσφυσης)
• PVC και πλαστικό (πραγματοποιήστε προηγούμενη δοκιμή πρόσφυσης)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Εύκολη εφαρμογή
 Γρήγορο στέγνωμα
 Ανθεκτικό στο πλύσιμο
 Πρόσφυση σε μεγάλη γκαμα επιφανειών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Ματ
Απόχρωση Διαφανο
Απόδοση                         1,6 m²/ 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά στην αφή και στους 200C.
Επαναβαφή 1-2 ώρες 
Καθαρισμός                                      Διαλυτικό 1406 - 1405 
Συσκευασίες 400 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

NΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ξύλο:
-Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά. 
-Εφαρμόστε σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία μικρότερη από 12%.
-Εφαρμόστε σε υγιές, στεγνό ξύλο, καλά απολιπανμένο, χωρίς σκόνη.
-Λείανση και αφαίρεση πιθανών ιχνών κόλλας. 
-Αν το ξύλο παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, πρέπει προηγουμένως να τριφτεί και να αφαιρεθεί η σκόνη 
-Προστατέψτε τις περιοχές που δεν πρέπει να βαφτούν.
-Αφαιρέστε τα σαθρά σημεία. 

Σίδηρος και παράγωγα:
-Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά.
-Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολιπασμένη, καθαρή και στεγνή.
-Στις σκουριασμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρέσουμε τη σκουριά.
-Προστατέψτε τις περιοχές που δεν πρέπει να βαφτούν.
-Αφαιρέστε τα σαθρά σημεία.
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Γύψος, τσιμέντο κλπ: 
-Απομακρύνετε ξένα προϊόντα ή/και υπολείμματα.
-Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολιπασμένη, καθαρή και στεγνή.
-Αφαιρέστε πιθανά εξανθήματα με παραδοσιακές μεθόδους.

Επιφάνειες με πλακάκια και εμαγιέ: 
-Καθαρίστε τέλεια και απολιπάνετε την επιφάνεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ξύλο βερνικωμένο ή βαμμένο:
-Σε κάθε περίπτωση ελέγξτε την πρόσφυση στο προηγούμενο βερνίκι ή χρώμα και σε περίπτωση αμφιβολίας αφαιρέστε
το. -Εάν κατά τη συντήρηση έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης με βάση τη σιλικόνη, 
συνιστάται η αφαίρεση τους.

Σίδηρος και τα εμαγιέ παράγωγά του:
1. Σε επιφάνειες σε καλή κατάσταση, τρίψτε για να βελτιώσετε την πρόσφυση. 
2. Αφαιρέστε τα χρώματα σε κακή κατάσταση με μηχανικά ή χημικά μέσα και προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ανακινήστε το δοχείο για περίπου 2 – 3 λεπτά. 
Κάντε μια δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα κρυφό σημείο. 
Προστατέψτε τα σημεία που δεν πρέπει να βαφτούν.
Εφαρμόστε σε απόσταση μεταξύ 25-30 εκ. από την επιφάνεια με σταυρωτά περάσματα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε ισχυρό ηλιακό φως.
Διατηρήστε καλές συνθήκες αερισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος.
Να μην εφαρμόζεται με σχετική υγρασία άνω του 80%.
Μη χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των 15ºC.
Στο τέλος, αδειάστε το περιεχόμενο του σωληνίσκου, ψεκάζοντας για 5-6 δευτερόλεπτα με το δοχείο ανάποδα.
Κατά προσέγγιση απόδοση ανά δοχείο 400 ml 1,2 - 1,6 m2 (δύο σταυρωτά στρώματα)
Δεν πρέπει να πατηθεί πριν από 24 ώρες από την εφαρμογή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD: 

ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD:  Montospray Barniz Antislip

ΞΥΛΟ

ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD: 

ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD: Montospray Barniz Antislip

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD: 

 ΜΑΧ: Montospray Barniz Antislip
STD:  Montospray Barniz Antislip

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 
210 9425425

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

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

PINTURAS MONTO S.A.U. 
Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines 

-e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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