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Κωδικός   06007 
F/W   F309 – F7 

   
 
 
 
  
           
 
 
  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το FLEETWOOD WASHABLE SOFT SHEEN προσφέρει ανθεκτικό πλενόμενο αποτέλεσμα με 
όμορφη διακριτική γυαλάδα. Συνδυάζει την σκληρότητα και την κομψότητα και είναι ιδανικό για 
τοίχους και ταβάνια. Εφαρμόζεται εύκολα, δεν ξεθωριάζει, είναι χαμηλής οσμής και ταχυστέγνωτο.  
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το FLEETWOOD WASHABLE SOFT SHEEN είναι κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. 
Είναι ιδανικό για επιφάνειες όπου απαιτείται πλενόμενο αποτέλεσμα, όπως σκάλες και διαδρόμους, για 
μπάνια και κουζίνες, και γενικά για επιφάνειες συχνής χρήσης. Δεν ενδείκνυται για καλοριφέρ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα:    Διακριτική Γυαλάδα 
Σύνθεση:   Ακρυλική+ Βινυλική 
Απόχρωση:   Φωτεινό Λευκό και Βάσεις                                  
Πυκνότητα:   1.2 kg/L 
Στερεά βάρους:  42%.                                                     
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:   250ML, 1L, 2.5 L (Βάσεις) & 2.5L (Λευκό) 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν 
κατηγορίας Α/α Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών: 30 g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση 
περιέχει κατά μέγιστο 25 g/l ΠΟΕ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless 
Προετοιμασία: Απομακρύνετε σαθρά σημεία και ξεφλουδισμένες βαφές και σκουριά. 
Αποκαταστήστε σαθρά επιχρίσματα. 

- Απομακρύνετε βρωμιά, λιπαρές ουσίες, δαχτυλιές, γυαλιστικά, κεριά, κλπ από την 
επιφάνεια και ξεπλύνετε. Αφήστε να στεγνώσει καλά. 

- Τρίψτε γυαλιστερές επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτό γυαλόχαρτο. Απομακρύνετε 
την σκόνη από την τριβή.  

- Εφαρμόστε τον κατάλληλο στόκο Fleetwood για ρωγμές, οπές ή άλλες ατέλειες της 
επιφάνειας, τρίψτε ώστε να γίνουν ομοιόμορφες και απομακρύνετε την σκόνη. 

- Λεκέδες από νερό, καπνό, μελάνι, μολύβια, γράσο, κλπ πρέπει να απομονωθούν με 
Stain Block. 

- Κονιώδεις επιφάνειες ή ανομοιόμορφης απορροφητικότητας πρέπει να ασταρωθούν 
με Fleetwood Stabilising Primer.  

Γυψοσανίδα: οι ενώσεις πρέπει να τριφτούν κατάλληλα.  
Ατσάλι: Απομακρύνετε σκουριά, ξεφλουδισμένες προηγούμενες βαφές ή άλλα σαθρά σημεία με 
τριβείο βαθμού SSPC SP2. Απομακρύνετε όποια «μολυσμένα» σημεία προτού προχωρήσετε στην 
βαφή. Ασταρώστε με αντισκουριακό αστάρι. 
Masonry (τοιχοποιϊα): βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι στεγνός (2-3 μήνες) και ασταρώστε 
με Fleetwood Stabilising Primer.  
Ξύλο: ασταρώστε με αστάρι ξύλου. 
 
Βαμμένες επιφάνειες : Σε περίπτωση που τα ήδη υπάρχοντα στρώματα χρώματος είναι σε καλή 
κατάσταση, τότε καθαρίστε την επιφάνεια από όλα τα υπολείμματα. Εάν είναι σε κακή κατάσταση, 
αφαιρέστε τα τελείως και συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

FLEETWOOD VINYL SOFT SHEEN WASHABLE   
Πλαστικό Πλενόμενο Χρώμα Soft Sheen 

Εσωτερικής Χρήσης 
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Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά το προϊόν. Προστατεύστε τις γύρω επιφάνειες (αντικείμενα, πάτωμα, 
κλπ) με κάλυμμα. Αραιώστε την 1η στρώση έως 15% με νερό σε νέες επιφάνειες που δεν έχετε 
εφαρμόσει αστάρι. Εφαρμόστε 2η στρώση μετά από περίπου 2-4 ώρες. Βάψτε πρώτα το ταβάνι, μετά 
τους τοίχους και τέλος τα παράθυρα, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω. Βάψτε από την στεγνή 
πλευρά προς την προσκείμενη νωπή πλευρά. Αφού ολοκληρώσετε, καθαρίστε το νωπό χρώμα από τα 
χέρια και τα εργαλεία καθώς και όποιους λεκέδες, άμεσα με νερό και σαπούνι. Για χρώμα που 
στέγνωσε πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο καθαριστικό.  
 
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. 
 
Συνιστώμενες συνθήκες εφαρμογής: 10ο C έως 42ο C με σχ. υγρασία 75% το μέγιστο. Μην το 
εφαρμόζετε σε υπερβολικό κρύο (κάτω των 5ο C). 
 
Μπορείτε να προχωρήσετε σε καθαρισμό της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας με νωπό πανί, 
μόνο εφόσον έχουν περάσει 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της βαφής.  
 
Συμβουλή: Να προμηθεύεστε πάντα επαρκή ποσότητα κάθε απόχρωσης για την ολοκλήρωση της 
βαφής. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία χρώματος, συνιστάται να τα αναμείξετε 
μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίσετε ομοιομορφία της απόχρωσης. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Προϊόν με βάση νερού. 
 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


