
 
 

 
                                          

                            
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
TDS 3SP5 
Ver.D/09.10 
 

DRA WALL ANTIDUST 
 
 
 

 
 

• Ειδικό χρώµα διαλύτου αντικωνιακής προστασίας (ΕΛΟΤ 884). 
• Βασισµένο σε ρητίνη συµπολυµερούς ακρυλικού στυρενίου ειδικής σύνθεσης, 

που εµποδίζει την µόνιµη ρόφηση σωµατιδίων στην επιφάνεια προσδίδοντάς 
αντικονιακές ιδιότητες στο προϊόν. 

• Ενδείκνυται για βάψιµο κάθε επιφάνεια από σοβά και µπετό όπως κολόνες, 
εµφανή µπετά, τοιχία κ.λ.π.  

 
 

 
 

Υψηλής ποιότητας χρώµα που περιέχει ειδικά τροποποιηµένο συµπολυµερές 
ακρυλικού στυρενίου. Επίσης περιέχει ανόργανα πιγµέντα. Το διαλυτικό µέσο 
που έχει χρησιµοποιηθεί είναι το White Spirit. 
 
 
 

 
 

• 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. 

• Εφαρµογή 
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε µπετόν, τούβλο, στόκο, σοβά. Πριν την 
εφαρµογή απαιτείται ανάδευση του προϊόντος. Το προϊόν εφαρµόζεται µε 
πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνεται 0-5% για εφαρµογή µε πινέλο ή ρολό και 
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10% για εφαρµογή µε πιστόλι. Μπορεί να επικαλυφθεί µε DRA WALL ANTIDUST, 
χρώµατα ακρυλικής ή βινυλικής διασποράς. Ως διαλυτικό συστήνεται το White 
Spirit.  

• Πάχος Εφαρµογής 
Ξηρό: 35µm, Υγρό: 85µm ανά στρώση 

 Mέγιστο πάχος εφαρµογής: 120µm 
• Θεωρητική απόδοση 

9 m2/kg σε πάχος εφαρµογής 35µm. 
• Πρακτική απόδοση 

20-40% χαµηλότερη από την θεωρητική. Εξαρτάται από την επιφάνεια και τις 
συνθήκες εφαρµογής. 

• 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 3οC και η σχετική υγρασία είναι 
άνω του 80%. 

 
 
 

 
 

Oιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των 20 kg, 10 kg, 5 kg. 
 
 

 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, 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. 
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• Φορέας: Συµπολυµερές ακρυλικού στυρενίου. 
• Πιγµέντα:  Ανόργανα πιγµέντα. 
• Στερεά:  42±0,5% 
• Χρόνος στεγνώµατος:  Επιφανειακά:            30min 

    Σε βάθος:                 120min 
    Πλήρης σκλήρυνση:   6-8 hr 

Χρόνος επαναβαφής:  12hr  
(Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία) 
• Τρόπος στεγνώµατος:  Εξάτµιση 
• Ιξώδες: 2000-3000 cp (20oC, spindle No4, 50rpm) 
• Ειδικό Βάρος: 1,25-1.38 gr/ml (Ανάλογα την απόχρωση) 
• Γυαλάδα: Ματ 
• Αραίωση: White Spirit. 
• Θερµοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 3οC, Μέγιστη: 30oC 
• Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις RAL αποχρώσεις. 
  

 
 

• Οριακή τιµή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/θ):  600 g/lt (2007) και 500 
g/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 487 g/lt ΠΟΕ 
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