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DACRYL 
 

 

 
 

 Υδατοδιάλυτο βασικό χρώμα σε οκτώ βασικές αποχρώσεις (μαύρο , κίτρινο, 
πράσινο, μπλέ, κόκκινο, κεραμιδί, όχρα, καφέ) οι οποίες μπορούν να αναμιχθούν 
εύκολα τόσο με πλαστικά όσο και με ακρυλικά χρώματα για να δημιουργήσουν 
σχεδόν οποιαδήποτε απόχρωση. 

 Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα 
και τσιμεντοσανίδα. 

 Η καλυπτικότητά του είναι υψηλή και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ενώ η υψηλή 
χρωστική του δύναμη προσδίδει εξαιρετική χρωματική σταθερότητα στο χρόνο.  

 Δεν περιέχει βαριά μέταλλα ή αμμωνία 
 

 

 
 

 Προετοιμασία επιφάνειας 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά 
κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε 
καινούριες ή άβαφες εξωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά ή τσιμεντοσανίδα 
προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού ISACRYL 
ή του ασταριού BETOPRIM. Για εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες συνιστάται η 
χρήση του ασταριού ISACRYL Νερού ή εφαρμογή ενός χεριού Αστάρι Πλαστικού. 

 Εφαρμογή 
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-
10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  

 Θεωρητική απόδοση  
11-13 m2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

 Καθάρισμα εργαλείων 
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό. 

 Περιορισμοί 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η 
θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5οC. 
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Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,188 LT  0,375LT 0,75LT  3LT και 10LT. 
 

 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες. 
 

 

 
 

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. 
 
 

  
 

 Φορέας: βινυλο-ακρυλικό  συμπολυμερές. 
 Πιγμέντα:  Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων  ορυκτών υλικών. 
 Χρόνος στεγνώματος:  Επιφανειακά:           1/2hr 

    Σε βάθος:                 3hr 
    Πλήρης σκλήρυνση: 48hr 

 Χρόνος επαναβαφής:  3hr ελάχιστος 
 Τρόπος στεγνώματος:  Εξάτμιση 
 Ιξώδες: 8000-11000cP (20oC, Spindle S05, 20rpm) 
 Ειδικό Βάρος: 1,45 – 1.55 gr/ml (ανάλογα την απόχρωση) 
 Γυαλάδα: Ματ  
 Αραίωση: Νερό. 
 Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC 
 Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις του Sto Color System και των 

διεθνών χρωματολογίων. 
 
 

 
 

 Οριακή τιμή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/a): 75 g/lt (2007) και 30 g/lt (2010). 
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 gr/lt ΠΟΕ 
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                          ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

                          ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 


