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SMALTOLUX extra ΣΑΤINE 
 

 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Νέας γενιάς σατινέ ριπολίνη υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση, με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. 
Ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει τέλειο φινίρισμα και 
εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνισή του και παρουσιάζει υψηλή 
αντοχή στο νερό. Aποτελεί ιδανική λύση για φρεσκαρίσματα λόγω της υψηλής καλυπτικότητας. 
Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα και 
πολύ καλό στέγνωμα. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. 
Για αποφυγή κιτρινίσματος σε εσωτερικούς χώρους χωρίς φως, χρησιμοποιείστε τη ριπολίνη 
νερού SMALTOLUX Hydro satin. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Στιλπνότητα : Σατινέ με γυαλάδα  20-30 μονάδες  στις  60ο. 

 
Ειδικό βάρος : 1,38 – 1,42 kg/lt. 

 
Απόδοση : 16 –18 m2 /lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.   

   
 Αραίωση : Έως 4% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή 

με πινέλο ή ρολό και για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με 
Διαλυτικό  Νο1 της VECHRO.   
 

Κατηγορία 
VOC 

:  «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και 
μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lt.  
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 295 gr/lt. Το 
χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις της 
Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011.  
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή  2  -3 ώρες . 
 

Επαναβαφή  : Επαναβάφεται σε 16 ώρες και μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης 
στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 
συνθήκες.    
 

Αποχρώσεις : Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας 
αποχρώσεων ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO. 

ΣΣΑΑΤΤΙΙΝΝΕΕ    ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΚΚΟΟΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ    
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  Λευκό : 750 ml, 2.5 lt, 5 lt. 

Αποχρώσεις με το σύστημα δημιουργίας αποχρώσεων: 1 lt, 2.5 lt  και 4 lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :  Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, 
σαθρά κομμάτια κ.λ.π. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα ειδικά αν 
πρόκειται για παλαιά λαδομπογιά και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Ασταρώνουμε ξύλινες 
επιφάνειες με 1-2 στρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ SMALTOLUX, μεταλλικές επιφάνειες με 1 στρώση 
αντισκωριακό OXIDOL. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ   
Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις SMALTOLUX extra ΣΑΤΙΝΕ στην 
κατάλληλη αραίωση. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με 
το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με 
διαλυτικό και σαπουνάδα.   
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία του χώρου 8 – 30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80%.  Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε από την παγωνιά  
και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 

 
EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*  
 
Το προϊόν SMALTOLUX extra ΣΑΤΙΝΕ δεν χρειάζεται  κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 

 


