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• Ακρυλικό διαφανές υπόστρωμα εμποτισμού διαλύτου. 

• Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλο βαθμό διεισδυτικότητας σε πολλά 
υποστρώματα όπως σοβά, τούβλα, σπατουλαριστά, επιφάνειες από παλιές 
κόλλες, ασβέστη ή παλιά και κακής ποιότητος χρώματα καθώς και άλλες παλιές 
και νέες πορώδεις επιφάνειες. 

• Συστήνεται ιδιαίτερα για χρήση σε εμφανή μπετό στο οποίο προσφέρει 
αδιαβροχοποίηση και διαπνοή, ενώ ο εμποτισμός της επιφάνειας δημιουργεί  
φράγμα στην εισχώρηση του διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας 
αποτελεσματικά στην προστασία του οπλισμού. 

•  Κατάλληλο υπόστρωμα για ακρυλικά, πλαστικά, ελαστομερή και μονωτικά 
χρώματα και ανάγλυφα επιχρίσματα Relief. 

• Κατά τον εμποτισμό σταθεροποιεί την επιφάνεια δεσμεύοντας τα σαθρά 
σωματίδια, αυξάνοντας έτσι την πρόσφυση του τελικού προϊόντος. 

• Προσφέρει αδιαβροχοποίηση και έχει άριστη διαπνοή καθώς δεν είναι 
φιλμογενές. 

• Έχει μικρό χρόνο στεγνώματος και δεν κιτρινίζει. 
 

 

 
 

Διαφανές αδιάβροχο υπόστρωμα εμποτισμού διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές 
ρητίνες .  
 

 
 

• Προετοιμασία επιφάνειας 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά 
κομμάτια, ρύπους, άλατα, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε 
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κάθετες επιφάνειες εφαρμόζετε ένα χέρι ISACRYL αραιωμένο έως 100% με 
Άοσμο Διαλυτικό Πινέλου ή White Spirit. Αν η απορροφητικότητα της επιφάνειας 
είναι μεγάλη, εφαρμόζουμε δεύτερο χέρι ISACRYL με μικρότερη αραίωση μέχρι 
50% προσέχοντας όμως να μην δημιουργηθεί φιλμ κατά το στέγνωμα. Για 
εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες όπως ταράτσες, εφαρμόζετε ένα χέρι 
ISACRYL αραιωμένο 50%-100% με White Spirit. 

• Εφαρμογή 
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι. 

• Θεωρητική απόδοση  
9-15 m2/lt  (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας). 

• Καθάρισμα εργαλείων 
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με Άοσμο διαλυτικό Πινέλου ή White Spirit. 

• Περιορισμοί 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η 
θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5οC. 
 
 

 
 

Διατίθεται σε δοχεία των 1LT, 5LT και 16LT. 
 

 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες. 
 

 

 
 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Oι προεργασίες του 
τριψίματος και του καθαρισμού με φλόγα βαμμένων επιφανειών μπορούν να 
δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα 
μάτια και το δέρμα. 
 
 

  
 

• Φορέας: Ακρυλική ρητίνη. 

• Στερεά:  25±1% 

• Χρόνος στεγνώματος:  Επιφανειακά: 1hr 
    Πλήρες:  2hr 
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• Χρόνος επαναβαφής:  2hr ελάχιστος 

• Ιξώδες: 11-13s (20oC, Ford Cup No4) 

• Αραίωση: Άοσμο διαλυτικό Πινέλου. 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC 
 
 

 
 

• Οριακή τιμή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/η):  750 g/lt (2007) και 750 g/lt (2010).Το 
προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 745 g/lt ΠΟΕ 
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