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ΟΝ WALL ΔΙΑΛΥΤΟΥ 
 

Το On Wall Διαλύτου είναι υψηλής ποιότητας τσιμεντόχρωμα διαλύτου βασισμένο σε 
ακρυλικές ρητίνες ειδικής σύνθεσης. Η χρήση του ενδείκνυται για εξωτερικές επιφάνειες 
από μπετό όπως αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, κράσπεδα, τοίχους κολόνες, εμφανή μπετό, 
τοιχία κλπ.  Προστατεύει αποτελεσματικά τον οπλισμό του μπετόν από την ενανθράκωση 
δημιουργώντας φράγμα στη διείσδυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 barrier). Έχει 
ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα ενώ παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στους 
ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους, στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα δίνοντας ένα λείο ματ 
τελείωμα. 

 

 
 

• Προετοιμασία επιφάνειας 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά 
κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω από σκληρά ή 
ιδιαίτερα γυαλιστερά υποστρώματα, συνίσταται τρίψιμο με γυαλόχαρτο Νο320. Για 
εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό απαιτείται 
σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού ISACRYL. Για εφαρμογή σε 
ήδη βαμμένες επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε απευθείας δύο στρώσεις On 
Wall διαλύτου. 

• Εφαρμογή 
Πριν την εφαρμογή απαιτείται ανάδευση του προϊόντος. Το προϊόν εφαρμόζεται με 
πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνεται με White Spirit 0-5% για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 
και 10% για εφαρμογή με πιστόλι. 

• Απόδοση 
10 - 12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

• Καθάρισμα εργαλείων 
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με  White Spirit. 

• Περιορισμοί 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η 
θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 35οC. 
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Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 2,5 lt και 10 lt . 
 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5 οC -35 οC), για 12 μήνες. 

 

 
 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με 
τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το MSDS του 
προϊόντος. 
 

  
 

• Φορέας: Τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες διαλύτου. 

• Στερεά:  70±1% 

• Χρόνος στεγνώματος:  Επιφανειακά:              1hr 
 Σε βάθος:                     2hr 

• Χρόνος επαναβαφής: 8 hr ελάχιστος  

• Ιξώδες: 2.000-4.000 cP (20oC, Spindle S04, 20rpm) 

• Ειδικό Βάρος: 1,37-1.39 gr/ml 

• Γυαλάδα: Ματ 

• Απόχρωση: Γκρι και κατόπιν ειδικής παραγγελίας σε όλες τις αποχρώσεις διεθνών 
χρωματολογίων. 
  

 
 

• Οριακή τιμή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/θ):  500 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 
490 g/lt ΠΟΕ. 
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                          ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ) 

 


