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• Υδατοδιάλυτο χρώµα υψηλών απαιτήσεων βασισµένο σε 100% ακρυλικά 
γαλακτώµατα. 

• Έχει µεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και άριστη πρόσφυση.   
• Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από µπετόν, τσιµεντοσανίδα 

σοβά, και γυψοσανίδα. 
• Έχει εξαιρετικές αντοχές σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες σε ορεινές ή 

παραθαλάσσιες περιοχές και µεγάλη διάρκεια ζωής. 
• Παρουσιάζει αντίσταση στο νερό της βροχής, στον παγετό και τις υψηλές 

θερµοκρασίες αδιαβροχοποιώντας την επιφάνεια. 
• Προστατεύει αποτελεσµατικά τον οπλισµό του µπετόν από την ενανθράκωση 

δηµιουργώντας φράγµα στη διείσδυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 barrier) 
 
 

 
 

Υψηλής ποιότητας χρώµα βασισµένο σε 100% ακρυλικά γαλακτώµατα.  
 

 
 

• 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 ISACRYL Νερού.  

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

• Ξηρό Πάχος Εφαρµογής: 35 µm 
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• Θεωρητική απόδοση  
10-12 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. 
 
 

 
 

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των  0,75, 3LT και 10LT. 
 

 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 µήνες. 

 

 
 

Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
 
 

  
 

• Φορέας: 100% Ακρυλικό πολυµερές. 
• Χρόνος στεγνώµατος:  Επιφανειακά:           1/2hr 

    Σε βάθος:                 3hr 
    Πλήρης σκλήρυνση: 48hr 

• Ιξώδες: 12000-14000cP (20oC, Spindle S05, 20rpm) 
• Ειδικό βάρος: 1,4-1,5 gr / ml (ανάλογα την απόχρωση) 
• Γυαλάδα: Ματ  
• Αραίωση: Νερό. 
• Θερµοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 40oC 
• Απόχρωση: Λευκό, γκρι, κεραµιδί  και κατόπιν παραγγελίας σε όλες τις 

αποχρώσεις του Sto Color System και των διεθνών χρωµατολογίων. 
 

 
 

• Οριακή τιµή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/γ): 40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά 
µέγιστο 30 gr/lt ΠΟΕ 
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