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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ντουκόχρωμα νερού πολλαπλής πρόσφυσης, για εύκολη εφαρμογή σε κάθε είδους επιφάνεια. Άριστη 
πρόσφυση και ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο για υλικά κάθε είδους και σχήματος. Όταν εφαρμοστεί, 
σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ που ελέγχει τα επίπεδα υγρασίας και προστατεύει από τους 
εξωτερικούς παράγοντες. Διαθέτει υψηλή ικανότητα κάλυψης και αντοχή στις τριβές. Αποτρέπει την 
εμφάνιση μούχλας.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το UNILAK SATINADO έχει άριστη πρόσφυση σε πολλών ειδών επιφάνειες όπως ξύλο, φελλό, 
γαλβανισμένο σίδερο, ψευδάργυρο, ασταρωμένο ατσάλι, χαλκό, κασσίτερο, μολύβι, σίδερο, τσιμέντο, 
τούβλα, πέτρα, μπετόν, γυψοσανίδα, σοβά, σκυρόδεμα, πορώδη πλακάκια, σκληρό PVC, υφάσματα με 
συνθετικές ίνες και βαμβάκι, καμβά κτλ, εσωτερικά και εξωτερικά. Ιδανικό για βαφή πόρτων κουζίνας 
και μπάνιου, εσωτερικά έπιπλα και εξωτερικά, καλοριφέρ, σωλήνες PVC κτλ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα   Σατινέ. 
Απόχρωση   Λευκό   15 αποχρώσεις 
Πυκνότητα   1.26-1.29  1.08-1.32 
Στερεά όγκου   38.5-39.5%  32-39,5% 
Απόδοση                     8-12 τ.μ./L. 
Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 1-2 ώρες 6-12 ώρες 
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό. 
Πιστοποιήσεις   Ανθεκτικό στη φωτιά: Μ-1 
Συσκευασίες   750ml & 4L 
Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA(d) (150/130) Máx. VOCs 105 g/L 
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
Γενικές οδηγίες: Ανακινήστε καλά το δοχείο. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες. Απομακρύνετε υπολείμματα σκουριάς ή λιπαρές ουσίες 
με διαλυτικό ή διαβρωτικό όπου χρειάζεται.  
Νέες επιφάνειες: Ξύλο: τρίψτε κατά την φορά των νερών του ξύλου, καθαρίστε, απομακρύνετε 
τυχόν ρητίνες και εφαρμόστε Αστάρι Ξύλου Εμποτισμού Νερού Titanxyl Fondo Al Agua ή Βελατούρα 
Νερού Selladora Al Agua.  
Σίδερο: Εφαρμόστε Συνθετικό Αστάρι Νερού. Για εξωτερικές επιφάνειες χρειάζονται 2 στρ. ασταριού. 
Πορώδη κεραμικά, άκαμπτο PVC, χαλκός, μπρούντζος, φελλός: Εφαρμόστε απευθείας 1-2 
στρώσεις UNILAK.  
Για άλλες επιφάνειες συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.  
Σε κάθε περίπτωση: Εσωτερικά: 1-2 στρώσεις Unilak επαρκούν  
                                Εξωτερικά: 2-3 στρώσεις Unilak 
Βαμμένες επιφάνειες: Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε την επιφάνεια, 
τρίψτε απαλά με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε UNILAK απευθείας. Αν όχι, αφαιρέστε τελείως την 
προηγούμενη βαφή και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 

Κωδικός   12_044 
T/T   03F 

UNILAK Satinado 
Χρωμα νερού Πολλαπλής πρόσφυσης σατινέ 
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