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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ένα ακρυλικό χρώµα µε διακριτική γυαλάδα που αντέχει στην υγρασία. Ειδικά σχεδιασµένο για την 
εφαρµογή σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης υδρατµών. Προστατεύει από τις λιπαρές ουσίες και την 
καπνιά και είναι δέκα φορές πιο ανθεκτικό από τα συµβατικά χρώµατα. Εξαιρετικά εύκολη 
εφαρµογή, προσφέρει  ανθεκτικό, πλενόµενο αποτέλεσµα που στεγνώνει γρήγορα, καλύπτει 
αποτελεσµατικά και αντέχει στους λεκέδες.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια, σε χώρους υψηλής συγκέντρωσης υδρατµών, όπως το 
µπάνιο και η κουζίνα.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα:    ∆ιακριτική Γυαλάδα 
Απόχρωση:   Λευκό                                   
Πυκνότητα:   1.2 +/-0.1kg/L 
Στερεά όγκου:   32+/-2%.                                                     
Απόδοση:   12 τµ/λίτρο (ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας) 
Χρόνος στεγνώµατος: στην αφή πλήρως 
(26οC & 50% σχ. υγρασία) 30 λεπτά  2-4 ώρες  
Επαναβαφή:   4 ώρες  
Αραίωση / Καθαρισµός: Νερό  
Συσκευασίες:   1L, 2.5 L  
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιµή σύµφωνα µε 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος Υ 
κατ. Α/β Γυαλιστερά εσωτερικών τοίχων και οροφών 100 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο προς χρήση 
περιέχει κατά µέγ. 99 g/l ΠΟΕ. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless 
Προετοιµασία: Οι επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. 
Ακολουθήστε την συνήθη ορθή πρακτική βαφής. Αποµακρύνετε λιπαρές ουσίες και σαθρά σηµεία. 
Θεραπεύστε κονιώδεις επιφάνειες µε κατάλληλο υδατοδιάλυτο προϊόν σταθεροποίησης.  
Ατσάλι: Αποµακρύνετε σκουριά, ξεφλουδισµένες προηγούµενες βαφές ή άλλα σαθρά σηµεία µε τριβείο 
σε βαθµό SSPC SP2. Αποµακρύνετε όποια «µολυσµένα» σηµεία προτού προχωρήσετε στην βαφή. 
Ασταρώστε µε το κατάλληλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. 
Μπετό- Σοβάς: οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και στεγνές, και το κονίαµα ή το µπετό 
να έχει µείνει εκτεθειµένο για τουλάχιστον 30 ηµέρες στους 24ο C. Σαθρά σηµεία ή επιµολύνσεις θα 
πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί πριν από την εφαρµογή οποιουδήποτε επιχρίσµατος. Η θερµοκρασία 
της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστο 12ο C πριν εφαρµοστεί στόκος. Χρησιµοποιήστε τον 
κατάλληλο στόκο  για να διορθώσετε τυχόν ρωγµές ή ατέλειες. Αφήστε να στεγνώσει καλά πριν 
ξεκινήσετε την βαφή.  
Το Fleetwood Kitchen & Bathroom δεν χρειάζεται αστάρι, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
Fleetwood Primer Sealer.  
Ήδη βαµµένες επιφάνειες: αν είναι σε καλή κατάσταση καθαρίστε την επιφάνεια από ξένα στοιχεία, 
τρίψτε τυχόν γυαλιστερές επιφάνειες για καλύτερη πρόσφυση. Αν υπάρχουν παλιές βαφές που 
ξεφλουδίζουν ή η επιφάνεια είναι σε κακή κατάσταση, καθαρίστε ώστε να µείνει η ακέραιη επιφάνεια 
και συνεχίστε όπως σε νέες.  
 
Εφαρµογή: ανακινήστε καλά. Εφαρµόστε 1ή 2 στρώσεις µε ενδιάµεσο χρόνο µεταξύ των στρώσεων 
4 ώρες. Το προϊόν γίνεται πλήρως πλενόµενο µετά από 2 εβδοµάδες. Μην το εφαρµόζετε σε 
θερµοκρασία κάτω από 5ο C.Όταν χρησιµοποιείτε περισσότερα δοχεία χρώµατος, συνιστάται να τα 
αναµείξετε µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίσετε οµοιοµορφία της απόχρωσης. Μην το χρησιµοποιείτε 
σε ντουσιέρες. 
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Εφαρµογή µε σπρέι airless: ελάχιστη πίεση 138 bars. Μέγεθος στοµίου 0,38-0,46mm (15-18) µε 
φίλτρο 60mesh. Γωνία 65ο . Πάντα να καθαρίζετε τον εξοπλισµό µε νερό, πριν την εφαρµογή 
υδατοδιάλυτων προϊόντων. 
 
Μπορείτε να προχωρήσετε σε καθαρισµό της φρεσκοβαµµένης επιφάνειας µε νωπό πανί, 
µόνο εφόσον έχουν περάσει 30 ηµέρες από την ολοκλήρωση της βαφής.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά την εφαρµογή και στέγνωµα. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε άµεσα µε καθαρό νερό. Για να αποµακρύνετε σταγόνες 
χρώµατος από το δέρµα χρησιµοποιείστε σαπούνι και νερό. Μην το πίνετε. Μην το αδειάζετε σε 
αποχετεύσεις. Προσοχή κατά την µεταφορά. ∆ιατηρείστε το δοχείο σε όρθια θέση. 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


