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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

MANTA 
LUXURY 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    MANTA LUXURY 

Περιγραφή: Ακρυλική βαφή, πλενόμενη, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

με βάση συνθετικές ρητίνες διεσπαρμένες σε  νερό, αδρανείς ορυκτές 

πληρώσεις και επιλεγμένες χρωστικές ουσίες σταθερές στο φως. 

Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική κάλυψη και επιτρέπει την επίτευξη 

ιδιαίτερα ομαλών και ομοιόμορφων επιφανειών. Για επαγγελματική 

χρήση 

Ταξινόμηση UNI 8681: Βαφή τελικού στρώματος, ενός συστατικού, διασκορπισμένο σε νερό, 

με αντίδραση φυσικής ξήρανσης, επίπεδο, με βινύλιο (B4.C.O.A.2.fA). 

Χρήση:   Εσωτερική / Εξωτερική  

Κατάλληλες Επιφάνειες: Τσιμεντοειδείς σοβάδες, ασβεστοσοβάδες και βαφές, βαμμένοι σοβάδες, 

οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία σε σκυρόδεμα, 

τσιμέντο ενισχυμένο με ίνες, ξύλο, γυψοσανίδες. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: υγρό 

   Συνδετικό υλικό: ακρυλικό (UNI 8681 : FA) 

    Εμφάνιση: επίπεδη 

Διαστάσεις: Απόλυτο βάρος: 1480 ± 50 g/lt 

Χαρακτηριστικά απόδοσης: Στεγνό υπόλοιπο βάρους: 55 ± 2% 

pH: 8-9 

                                                Τυπολόγιο προϊόντος σύμφωνα με  UNI EN 13300: 

                                                 Κατηγορία A, λεπτή υφή 

                                                 Κάλυψη (UNI EN 13300): κατηγορία 1 

                                                 Αντοχή σε υγρή τριβή, UNI EN 13300: κατηγορία 1  

Χρώμα: Καρτέλα χρωμάτων: "Kappa-IVAS Selezione Esterni", "IPi"- Selezione 

Interni","Selezione Smalti (sezione: RAL ClassicK7)","RAL 

Design","NCS –Selezione 980"και "NCS–Index 1950". Χρώματα που 

μπορούν να ληφθούν με φασματογράφο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία εφαρμογής: min. +5 oC max. +40 oC,    

    Σχετική υγρασία: max 80% 

Προετοιμασία επιφάνειας: Νέες επιφάνειες:  

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά με το χέρι 

και/ή με πλύσιμο με εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης. Θα πρέπει 

να εφαρμόζεται ένα στρώμα στεγανοποιητικού, ακρυλικής βάσης, 

Primacril (IVAS) ή του Nitrofix (IVAS) που είναι απαλλαγμένο από 

διαλύτες. 
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Βαμμένες επιφάνειες: 

Όλα τα υποστρώματα θα πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά με 

βούρτσισμα με το χέρι και/ή με πλύσιμο με εξοπλισμό καθαρισμού 

υψηλής πίεσης ανάλογα με το είδος της βρωμιάς που υπάρχει στις 

επιφάνειες προς επεξεργασία. Θα πρέπει να γίνει αφαίρεση όλων των 

τμημάτων που ξεφλουδίζουν και εφαρμογή ενός στρώματος 

στεγανωτικού Primacril (IVAS). 

Τύπος εξοπλισμού: Μάλλινο ρολό με κοντή τρίχα, βούρτσα, πινέλο, μηχανισμό σπρέι 

Αναλογία ανάμιξης: 20 – 30% νερό, 200-300ml/lt 

Διαδικασία εφαρμογής: Εφαρμογή 2 χεριών MANTA LUXURY αφήνοντας 6 ώρες διάστημα 

στο ενδιάμεσο. Το πρώτο χέρι θα πρέπει να είναι αραιωμένο με 25% 

νερό και το δεύτερο με 20%.  

Στέγνωμα στους ≈ 23°C 6 ώρες 

Κάλυψη( με 2 στρώσεις) 6-8 m2/l 

Προτεινόμενη ποσότητα ανά m2
:192-128ml 

Κάλυψη ανά συσκευασία: (12lt): 96 m2 περίπου  

(Η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με το είδος του υποστρώματος). 

Συμβατότητα με άλλα  Με όλα τα προϊόντα που δεν περιέχουν διαλυτικά 

προϊόντα: 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία: Δοχείο 12lt, 5lt και 0,750lt 

Αποθήκευση: Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία +5°C +30°C 

 Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 μήνες εάν αυτό 

είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία σε ένα στεγνό και 

υπό σκιά μέρος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ταξινόμηση κινδύνου: Δεν απαιτούνται ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με:  

DL (νόμος) της 3ης Φεβρουαρίου 1997 αριθ. 52, όπως τροποποιήθηκε 

από την DL της 25ης Φεβρουαρίου 1998 αριθ. 90, DMS (διάταγμα του 

Υπουργείου Υγείας) της 4ης Απριλίου 1997, DMS της 28ης Απριλίου 

1997, της 16ης Ιουλίου 1998 αριθ. 285, της οδηγίας 1999/45 / ΕΚ της 

31ης Μαΐου 1999, της DMS της 7ης Ιουλίου 1999, της DMS της 10ης 

Απριλίου 2000, της DMS της 26ης Ιανουαρίου 2001, της DMS της 11ης 

Απριλίου 2001, της οδηγίας 2001/58 / Οδηγία 2001/59 / ΕΚ, Οδηγία 

2001/60 / ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

Συμβουλές προειδοποίηση  

για τον χρήστη: Βλ. δελτίο ασφάλειας. 

Όριο οσμών: Άοσμο 
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Αναγνώριση του τύπου 

των αποβλήτων: Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΟΚ, 2000/532/ΕΚ τροποποιείται ως 

εξής: 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις. 

 

Πλαστικά Δοχεία: 

Κατατάσσονται ως κωδικός 150102. Δυνητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αστικά απορρίμματα, σύμφωνα με τις κανονιστικές 

διατάξεις των επιμέρους δήμων. 

Μεταλλικά Δοχεία: 

Κατατάσσονται ως κωδικός 150104. Δυνητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αστικά απορρίμματα, σύμφωνα με τις κανονιστικές 

διατάξεις των επιμέρους δήμων. 

Αν τα δοχεία περιέχουν υπολείμματα προϊόντος μπορούν να 

ταξινομηθούν σαν κωδικός 080112. 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και επιστημονικής μας 

γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται 

από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχεται πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 

 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 Οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να εκτελούνται με προσοχή έτσι ώστε να 

προστατεύονται όλες οι επιφάνειες που δεν πρόκειται να βαφούν. Η προετοιμασία των 

υποστρωμάτων πραγματοποιείται με λείανση, βούρτσισμα, πλύσιμο και με χρήση εξοπλισμού 

καθαρισμού, ανάλογα με το πόσο βρώμικες είναι οι επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία καθώς και από το είδος της ακαθαρσίας. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με 

πινέλο, ρολό ή εξοπλισμό ψεκασμού αέρα, από το πρώτο στρώμα MANTA LUXURY, το 

οποίο είναι ένα υδατοδιαλυτό χρώμα που πλένεται και περιέχει συνθετικές ρητίνες 

διασκορπισμένες στο νερό, αδρανείς ανόργανες ουσίες επέκτασης και επιλεγμένες χρωστικές 

ουσίες. Διαθέτει καλή απόδοση και παρέχει μια άψογη επικάλυψη, ακολουθούμενη - όταν η 

πρώτη στρώση είναι εντελώς στεγνή – από μια δεύτερη επίστρωση του ίδιου προϊόντος. Το 

προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε τέλειες στεγνές επιφάνειες, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 

και επιφάνειας μεταξύ + 5 °C και + 40 °C. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν το 

στρώμα αέρα-υγρασίας υπερβαίνει το 80%  ή όταν υπάρχει άνεμος με αιωρούμενα σωματίδια 

από καπνό ή επιθετικούς ατμούς ρύπων. 
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