
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ EASY

• Easy Acryl Eco / Easy Acryl
• Easy Plast Eco / Easy Plast
• Easy Elastic
• Easy Primer
• Easy Proof
• Easy Hydro



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 9lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

Easy Acryl Eco
Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Το Easy Acryl Eco είναι επαγγελματικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας  
για εξωτερική χρήση, πιστοποιημένο με EcoLabel. Εξαιρετικά καλυπτικό, 
ιδανικό για κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εξωτερικών χώρων με 
υψηλές απαιτήσεις αντοχών. 
Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
ενώ αντέχει στους ρύπους και καθαρίζει εύκολα.

Με μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.
EL/0044/029

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 9-11 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. 
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 9lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C. 

Το Easy Plast ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με 
πολύ μεγάλη καλυπτικότητα, πιστοποιημένο με EcoLabel. Πρόκειται για ένα 
επαγγελματικό προϊόν με εξαιρετική σχέση τιμής απόδοσης, κατάλληλο για 
εσωτερικές επιφάνειες που απαιτούν συχνή επαναβαφή.
Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλή καλυπτικότητα και λευκότητα.

Με μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.
EL/0044/029

Easy Plast Eco
Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

EASY eco
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

DRAPA
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ,
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 9-11 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. 
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 9lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C. 

Επαγγελματικό πλαστικό χρώμα με εξαιρετική σχέση τιμής - απόδοσης, 
κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες που απαιτούν συχνή επαναβαφή  
και ανθεκτικότητα, όπως τοίχους, ταβάνια, εργοστασιακούς χώρους κλπ.
Έχει πολύ εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλή καλυπτικότητα, ενώ 
παρουσιάζει καλή αντοχή στο πλύσιμο.

Easy Plast
Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 9lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

Easy Acryl
Aκρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Επαγγελματικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. 
Παρουσιάζει αντίσταση στο νερό της βροχής, τον παγετό και τις υψηλές 
θερμοκρασίες.
Ιδανικό για ορεινές ή παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα καλυπτικό. Έχει εύκολο 
δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ αντέχει 
στους ρύπους και καθαρίζει εύκολα.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας)
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 1-1½ ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Περιορισμοί: Να μην εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες που επικρατούν είναι  άνω των 35°C και κάτω των 5°C.
Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS  /  Εμφάνιση: Ελαφρά σατινέ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά
υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Αραιώνεται 10-15% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Χρώμα ελαστομερές 100%, ακρυλικό, μονωτικό, κάθετων και οριζόντιων 
επιφανειών με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης, για τη στεγανοποίηση των 
εξωτερικών επιφανειών που είναι εκτεθειμένες στην υγρασία, την βροχή (λ.χ. 
βορεινοί τοίχοι) και την προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Προφυλάσσει από ρηγματώσεις, βροχή, υγρασία, παγετό. Καλύπτει τριχοειδείς 
ρηγματώσεις διατηρώντας την ελαστικότητά του στις ακραίες καιρικές συνθήκες 
ζέστης - ψύχους. Πληροί τις προδιαγραφές των ψυχρών-ανακλαστικών χρωμάτων.

Easy Elastic
Ελαστομερές χρώμα και μονωτικό καθέτων επιφανειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 12-14 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Η εφαρμογή του τελικού χρώματος γίνεται μετά το πέρας τουλάχιστον 4-6 ωρών. 
Περιορισμοί: Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 3lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, 
λάδια κλπ. Για εφαρμογή σε επιφάνειες με προβλήματα όπως φουσκώματα, σαθρά σημεία και αποκολλήσεις, προτείνεται καθαρισμός της επιφάνειας 
με μηχανικά μέσα. Εφαρμόζουμε μια στρώση Easy Primer αραιωμένη με νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Το Easy Primer είναι ειδικά σχεδιασμένο 100% ακρυλικό αστάρι γυψοσανίδας.  
Έχει άριστη καλυπτικότητα που συνεισφέρει στην υψηλότερη απόδοση του  
τελικού χρώματος. 
Καλύπτει και παλιά σκούρα χρώματα, αποχαρταρισμένα, λόγω της υψηλής καλυπτικότητάς του. 
Δεν αφήνει σκιάσεις στους αρμούς. Ιδανικό για εφαρμογή σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες 
αλλά και σε επιφάνειες από σοβά, μπετό κλπ. Ρυθμίζει και ομογενοποιεί την απορροφητικότητα, 
είναι γεμιστικό, και καλύπτει ανωμαλίες του υλικού πλήρωσης των αρμών.

Easy Primer
Γεμιστικό, λευκό αστάρι γυψοσανίδας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 1,2 m²/lt (2 στρώσεις) σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας)
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 3 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες το καλοκαίρι και 48 ώρες το χειμώνα.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Περιορισμοί: Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες μη βροχερές, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η εφαρμογή 
θα πρέπει να γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα. Πάντα προσέχουμε να έχουμε καλό καιρό στο προσεχές 48ωρο μετά τη βαφή.
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Σατινέ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 8-9 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 3 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες το καλοκαίρι και 48 ώρες το χειμώνα.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 3lt, 9lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Σε παλιές σαθρές επιφάνειες ασταρώνουμε με Isacryl Διαλύτου αφού 
απομακρυνθούν τα σαθρά κομμάτια παλιού μπετό ή χρώματος. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.  
Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες εφαρμόζουμε σαν αστάρι ένα χέρι Easy Proof αραιωμένο έως 30% με νερό.  
Αφού περάσουν 3 ώρες, επιστρώνουμε το Easy Proof αραιωμένο έως 10%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, 
σκόνες, λάδια κλπ. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

Μονωτικό ακρυλικό ελαστομερές για τη μόνωση ταρατσών, στηθαίων 
και κεραμοσκεπών. Δημιουργεί ελαστική μεμβράνη, η οποία διατηρεί την 
ελαστικότητά της στο χρόνο και τις ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας. 
Έχει καλή καλυπτικότητα και εφαρμόζεται εύκολα. Πληροί τις προδιαγραφές των 
ψυχρών χρωμάτων.

Easy Proof
Ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

Το Easy Hydro είναι υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης με υψηλή καλυπτικότητα 
και λευκότητα. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε αποθήκες, κλιμακοστάσια, 
τοίχους, ταβάνια και γενικά όπου χρειάζεται συχνή επαναβαφή.  
Ιδανικό για βαφή επιφανειών που είναι βαμμένες με κόλλα ή υδρόχρωμα. 
Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τοιχοποιία, γυψοσανίδα κ.λπ. Έχει εύκολο δούλεμα, καλό 
άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

Easy Hydro Υδρόχρωμα
Υδρόχρωμα με υψηλή καλυπτικότητα



H Drapa chemie με πάνω 40 χρόνια στην παραγωγή και 
διανομή οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων καθώς  
και διαλυτικών απλών ή ειδικών εφαρμογών, συνδυάζει 
πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και 
τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική 
ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Drapa chemie 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 καθώς και 
οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στις ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο 
Αττικής, μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης και 
τυποποίησης και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, η 
Drapa chemie παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς πελάτες της. Σίγουρα κάποιο από τα υλικά της Drapa 
chemie ανταποκρίνεται και στις δικές σας ανάγκες. Εσείς δεν έχετε 
παρά να το βρείτε...

Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος

Τ: 210 5570191 / F: 210 5593945 / sales@drapa.gr / www.drapa.gr
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