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SMALTOLUX hydro ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό βελουτέ - ματ χρώμα ακρυλικής βάσης με χαμηλή περιεκτικότητα 

VOC. Κατάλληλα σχεδιασμένο για τη βαφή σχολικών πινάκων. Προσφέρει επιφάνεια εξαιρετικά 

ανθεκτική στη χάραξη από κιμωλία.  Καθαρίζει αποτελεσματικά. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο 

συνεχές πλύσιμο-τρίψιμο, στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο πάχος του φιλμ. Δουλεύεται 

εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα, προσφέροντας τέλεια επιφάνεια. Ιδανικό για μετατροπή 

επιφανειών σε πίνακα κιμωλίας με κατάλληλη προετοιμασία. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 

Εμφάνιση : Βελουτέ –ματ  με γυαλάδα <5 μονάδες στις 85ο.  
 

Ειδικό Βάρος : 1,14-1,2 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση. 
 

Απόδοση : 11-13 m2/lt ανά στρώση. 
    

Αραίωση : Έως 10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 20% 
για εφαρμογή με πιστόλι. 
  

Κατηγορία VOC : «Εσωτερικών / εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και 
μέταλλο». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα 
VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 85gr/lt. Το χρώμα περιέχει διαλύτες 
που δεν είναι VOC. 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες.  
 

Επαναβαφή : Τουλάχιστον  6 ώρες από την εφαρμογή.                   

Αποχρώσεις :  Μαύρο  

 
 
 
 

ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΩΩΝΝ  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 375ml και 750ml. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κλπ. 
Γυαλοχαρτάρετε καλά. Νέες επιφάνειες ασταρώνονται με SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε 1 ή 2 στρώσεις Smaltolux hydro ΠΙΝΑΚΩΝ.  
 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Πριν τη χρήση και 7 ημέρες μετά τη βαφή, καλύπτουμε  όλη τη βαμμένη επιφάνεια με την πλαϊνή 
πλευρά άσπρης κιμωλίας και καθαρίζουμε αμέσως με στεγνό πανί.  Η επικάλυψη με σκόνη κιμωλίας 
παρέχει καλύτερη συμπεριφορά στο σβήσιμο. O πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10 ημέρες μετά 
τη βαφή αφού καθαριστεί με ένα υγρό πανί. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα επαναλάβετε την 
προαναφερόμενη διαδικασία για δεύτερη φορά. Ο μαυροπίνακας είναι έτοιμος για χρήση! 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή τη σκάφη με το 
χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με 
νερό και σαπουνάδα. 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία 8–30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80%.  Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν 
το στέγνωμα και την ανάπτυξη σκληρότητας. 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση 
στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος 
για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Περιέχει CIT/MIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


