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    SMALTOX mono 
 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Λευκό αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC, εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για την αποτελεσματική απομόνωση ρύπων και λεκέδων. 
Ιδανική λύση για βαφή έντονα λερωμένων επιφανειών (από καυσαέρια, καπνιά, νικοτίνη, 
μούχλες, παλιά υγρασία, μαρκαδόρους, μελάνια, graffiti). 
 Έχει εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα σε νέες επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο, παρετίνα,             
ενώ ισχυροποιεί παλαιές επιφάνειες με κόλλα, ασβέστη, γύψο, αποσαθρωμένα χρώματα κλπ. 
Ιδανικό για το αστάρωμα ήδη βαμμένων εξωτερικών επιφανειών. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα 
σε αντίθεση και με τα διαφανή αστάρια DUR, εξοικονομώντας έτσι ποσότητα τελικού χρώματος. 
Στεγνώνει γρήγορα και επαναβάφεται με  υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Εμφάνιση : Ματ. 

 
Ειδικό Βάρος : 1,41-1,44 kg/lt. 

 
Απόδοση : 8-10 m2/lt  ανά στρώση. 

                   
Αραίωση : Ως «Σφραγιστικό Αστάρι» για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε 

όγκο με  διαλυτικό SMALTΟLUX  WHITE SPIRIT. Ως «Συνδετικό 
Αστάρι» για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 50% σε όγκο με διαλυτικό 
SMALTΟLUX WHITE SPIRIT. 
 

Κατηγορία VOC : α.«Σφραγιστικά Αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 450 gr/lt.  
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 440 gr/lt. β. 
«Συνδετικά Αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC=750gr/lt. Μέγιστη 
περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 550 gr/lt. Πληροί τις 
απαιτήσεις της Νομοθεσίας μέχρι και το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: 
οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. 
 

Επαναβαφή : Eπαναβάφεται  4 ώρες μετά την εφαρμογή του. 
 

Αποχρώσεις : Λευκό. Να αποφεύγεται ο χρωματισμός του SMALTOX mono χωρίς 
λήψη ιδιαιτέρων οδηγιών. 

ΜΜΟΟΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΡΡΥΥΠΠΩΩΝΝ  &&  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΩΩΝΝ    



ΠΡΟΪΟΝ: SMALTOX                                                                                                     VECHRO S.A Tηλ:210 4816101-3                        
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Ε-8051  draft                                                                         Έκδοση την 16.03.2001 
Σελίδα 2/2                                                                                                                          Τροποποιήθηκε την 29.08.2011   

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml, 3lt και 10 lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα 
μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε SMALTOX mono σε μία ή δύο στρώσεις.  
Επαναβάφεται με πλαστικό χρώμα SMALTOPLAST extra, SMALTOPLAST 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
και οποιοδήποτε ακρυλικό ή πλαστικό χρώμα της VECHRO.   
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη.  
Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό 
νερό και σαπούνι. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Θερμοκρασία 8-300C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να 
στεγνώνουν  για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.   
 
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. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
  
Το προϊόν SMALTOX mono δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 


