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  ΜΜΟΟΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ    &&  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ    ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΟΟΥΥΧΧΛΛΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ 
ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ς ποιότητας  100% ακρυλικό  αδιάβροχο ελαστοµερές στεγανωτικό  χρώµα τοίχων µε 
κή δράση. Κατάλληλο για τη βαφή καινούριων ή ξαναβαµµένων τοίχων, σοβάδων, 
ιστών και µπετόν, τοίχων  σε περιοχές µε δυσµενεις καιρικές συνθήκες όπου θέλουνε 
υµε στεγάνωση της τοιχοποιίας. 
 τη βαφή και προστασία επιφανειών  µε µικρορωγµές και ρωγµές µέχρι 1 mm καθώς 
άτων εξωτερικής θερµοµόνωσης.  
(γεφυρώνει) τις ρωγµές µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η οµαλή και χωρίς αστοχίες 
της τοιχοποιίας. Παρουσιάζει εξαιρετική συµπεριφορά σε µεγάλες εναλλαγές 
ίας και διατηρεί την ελαστικότητά του σε χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι -200C χωρίς να 
ι σε συνθήκες παγετού.  
ει µειωµένη τάση για κατακράτηση ρύπων λόγω του ειδικού µηχανισµού σκλήρυνσης 
ηλιακού φωτός (UV cross linking), η οποία σχεδόν εξαφανίζει κάθε κολλητικότητα. 
τική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στα αλκάλια. ∆ουλεύεται εύκολα. 

 
ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 :  Βελουτέ  µατ µε στιλπνότητα  6 – 10 µονάδες στις 85ο. 
 

ρος : 1,43–1,47 kg/lt (λευκό). 
 

 : 10–13 m2 /lt  ανά στρώση ανάλογα µε την επιφάνεια.  
     

: 0–10% σε όγκο µε νερό. Για κάλυψη µεγαλύτερων ρηγµατώσεων η 
αραίωση θα πρέπει να είναι περιορισµένη. 
 

α VOC : : «Χρώµατα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωµάτων». Τύπος Υ. 
Οριακή τιµή VOC = 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος 
έτοιµου προς χρήση = 15gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας 
και µετά το έτος 2011. 
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 
2500C. 
 

 : Στεγνό στην αφή σε 2 έως 4 ώρες. Το χρώµα αποκτά την πλήρη 
αντοχή του µετά από 3-4 εβδοµάδες. 
 

φή : 6-8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιµηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 
καιρικές συνθήκες.  
 

εις  : Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις µέσω του συστήµατος δηµιουργίας 
αποχρώσεων  ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ               :  3lt & 10lt . 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ      :   Πινέλο , ρολό, πιστόλι AIRLESS . 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώµατα, σαθρά κοµµάτια, 
υπόλοιπα µούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.  
Επιφάνειες βαµµένες µε ασβέστη, κόλλα, παλαιά χρώµατα ή νέες επιφάνειες ασταρώνονται 
µε Smaltoplast Universal Primer ή αστάρι SMALTODUR, ενώ επιφάνειες µε πρόβληµα 
λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια, κάπνα, µαρκαδόρους, µελάνια, µύκητες, µούχλες, 
υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται µε SMALTOX hydro ή SMALTOX mono. Σε ρωγµές 
µεγαλύτερες από 1mm, απαιτείται προηγούµενα κατάλληλη πλήρωση της ρωγµής µε 
γεµιστικό ρωγµών ή ελαστοµερές στόκο ή αφρόστοκο. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αναδεύουµε καλά πριν την χρήση. Εφαρµόζουµε 2 στρώσεις Smaltoplast Elastic µε την 
µικρότερη δυνατή αραίωση για κάλυψη τριχοειδών και ρωγµών µέχρι 0.5 mm.  
Οι ρωγµές 1mm καλύπτονται µε τρεις στρώσεις του προϊόντος χωρίς αραίωση.  
Πρόταση! Ελαττώνουµε τον συνολικό αριθµό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων, 
εφαρµόζοντας πριν SMALTOX hydro ή SMALTOPLAST elastic σε γκρι απόχρωση S 1502-
Y για εφαρµογή κίτρινων αποχρώσεων, S 1502-R κόκκινων κλπ. ή σε απόχρωση του ίδιου 
τόνου από πιο καλυπτική  βάση. 
Πρoσοχή! Σε κατακόρυφες επιφάνειες όπου το νερό της βροχής µπορεί «να γλύφει» σε 
αυτές µαζί µε ατµοσφαιρικούς λεκέδες, προερχόµενο από οριζόντιες επιφάνειες οι οποίες 
δεν προστατεύονται µε µαρµαροποδιά, δεν προτείνεται η χρήση του προϊόντος ως τελικό 
χρώµα.  
 
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 
αµέσως µε ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώµα στεγνώσει φεύγει µόνο µε ισχυρά 
απορρυπαντικά.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερµοκρασία  χώρου εφαρµογής 80–30οC  και  σχετική  υγρασία χαµηλότερη από 80%. 
Νέες επιφάνειες από σοβά-τσιµέντο πρέπει να στεγνώνουν  για 3-4 εβδοµάδες πριν 
ασταρωθούν.  Αντίξοες συνθήκες κατά ή λίγο µετά την εφαρµογή µπορεί 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 το υλικό από την 
παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
• Μακριά από παιδιά . 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Το προϊόν SMALTOPLAST elastic δεν χρειάζεται κάποια επισήµανση επικινδυνότητας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία . 
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