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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες. 
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS  /  Εμφάνιση: Γυαλιστερή, Σατινέ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 10-15% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 35°C κάτω των 0°C  
ή όταν υπάρχει κίνδυνος για βροχή και παγετό στις επόμενες 24-48 ώρες.

Aquadralack
Ριπολίνη νερού

Άριστης ποιότητας ακρυλική ριπολίνη νερού για τη βαφή ξύλων και κάθε κατάλληλα  
προετοιμασμένης μεταλλικής επιφάνειας. Είναι ιδανική για εσωτερική χρήση, ενώ  
η αντοχή της σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή και παγετός την καθιστά  
κατάλληλη και για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται και σε κατάλληλα προετοιμασμένα  
παλιά βερνικοχρώματα. 
Έχει εξαιρετική λευκότητα, εύκολο δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα και αντοχή στο πλύσιμο και τους  
ρύπους, ενώ δεν κιτρινίζει. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις και χαμηλή οσμή.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες. 
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% για πινέλο ή ρολό και 10-15% για πιστόλι με καθαρό νερό.  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. 

Ακρυλική βελατούρα νερού για την προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών 
ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με ριπολίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και 
άριστο άπλωμα, δημιουργώντας μια άριστη προς βαφή επιφάνεια, ενώ είναι 
ταχυστέγνωτη και τρίβεται εύκολα, μειώνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο εργασίας.
Ιδανική για εξωτερικό αστάρωμα κυψελών. Προστατεύει από βροχή και παγετό.  
Έχει χαμηλή οσμή και περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

Aquadravela
Βελατούρα νερού



EL/0044/029

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό  /  Εμφάνιση: Σατινέ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt, 10lt
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 άνω των 35°C κάτω των 5°C  
ή όταν υπάρχει κίνδυνος για βροχή και παγετό στις επόμενες 24-48 ώρες.

Άριστης ποιότητας οικολογική, άοσμη ακρυλική 
ριπολίνη νερού για βαφή ξύλων και κάθε κατάλληλα 
προετοιμασμένης μεταλλικής επιφάνειας. 
Πιστοποιημένη με EcoLabel. 
Ιδανική για εσωτερική χρήση, ιδιαίτερα καλυπτική, 
ενώ η αντοχή της σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως 
βροχή και παγετός την καθιστά κατάλληλη και για 
εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται και σε κατάλληλα 
προετοιμασμένα παλιά βερνικοχρώματα.

Έχει εξαιρετική λευκότητα, εύκολο δούλεμα,  
εξαιρετικό άπλωμα και δεν κιτρινίζει. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση  
για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Aquadralack Eco
Οικολογική ριπολίνη νερού



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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