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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Πλαστικό µατ χρώµα για εσωτερικούς τοίχους & ταβάνια, ιδιαίτερα σε χώρους µπάνιου & 
κουζίνας, όπου υπάρχουν συνθήκες έντονης υγρασίας, υδρατµών και συχνής χρήσης. Άριστη 
ικανότητα κάλυψης και αντοχής σε στίγµατα, λεκέδες, υγρασία και λιπαρές ουσίες. Αποτρέπει 
την εµφάνιση µούχλας. Εφαρµόζεται εύκολα και η έντονη λευκότητά του παραµένει 
αναλλοίωτη. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ιδανικό για τοίχους και ταβάνια, στους χώρους µπάνιων και κουζίνας και όπου αλλού υπάρχει 
συγκέντρωση υδρατµών ή συχνή χρήση.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα:    Ματ 
Αποχρώσεις:    Λευκό 
Πυκνότητα:    1.5 έως 1.6 Kg/L  
Χρόνος στεγνώµατος:  20-40 λεπτά σε 23ο C 
Επαναβαφή:       6 -8 ώρες 
Αραίωση & καθαρισµός εργαλείων: Νερό 
Συσκευασία:     750ml & 4L 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA(a) (75/30) Máx. VOCs 29 g/L 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι 
Γενικές οδηγίες: Ανακινήστε καλά την συσκευασία. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν 
πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ακέραιες. Εάν οι επιφάνειες έχουν λεκέδες από υγρασία, 
αποµακρύνετέ τους και καθαρίστε µε καθαριστικό µούχλας.   
Νέες επιφάνειες: εφαρµόστε την 1η στρώση αραιωµένη κατά 10-15% µε νερό, και την 2η 
χωρίς αραίωση. Αν η επιφάνεια είναι σε κακή κατάσταση, επιδιορθώστε τα προβληµατικά σηµεία 
και καθαρίστε την σκόνη. Για να οµογενοποιήσετε την απορροφητικότητα της επιφάνειας, 
εφαρµόστε µια στρώση Αστάρι Hidrolin της Titan, ή βελατούρα νερού Selladora Al Agua και 
συνεχίστε µε το χρώµα. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και για παλιές επιφάνειες σε κακή 
κατάσταση.  
Παλιές επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Αραιώστε την πρώτη στρώση κατά 10% µε νερό. 
Συνεχίστε στην επόµενη στρώση χωρίς αραίωση.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
S2 Μακριά από παιδιά.  S23 Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. S29 Μην αδειάζετε το 
υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο 
χώρο. 
 
Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία από 
θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
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