
Απόδοση:
10 - 12m2/lt

Χρόνος  
Στεγνώματος: 

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν τη 

χρήση

Matt Satin Gloss

Περιγραφή

Χρώμα Υδατοδιάλυτο ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών μαυροπίνακα. 

Δίνει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλών αντοχών και άριστο αισθητικά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη 

βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, ξύλο, MDF, κόντρα πλακέ, μέταλλο κλπ. μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

> Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

> Υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση.

> Υψηλή αντοχή στον συχνό υγρό καθαρισμό.

> Δεν εμφανίζει σκιάσεις από την κιμωλία.  

(Anti Ghosting Effect)
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Σελίδες: 3

Σελίδα 1 από 3
111070/V1

BLACK BOARD PAINT
Χρώμα Νερού για Πίνακα Κιμωλίας

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο

Σκοπός Χρήσης

Για την επίτευξη διακοσμητικής επιφάνειας μαυροπίνακα. 

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε μαύρo.

Απόδοση

10 - 12 m2/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο βαφής.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Το Black Board Paint είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και μυρίζει ελάχιστα. Απαιτούνται δύο επιστρώσεις για την πλήρη  

βαφή της επιφάνειας και η χρήση συνίσταται μετά από 72 ώρες. Διακρίνεται για το εξαιρετικό γέμισμα και την υψηλή αντοχή  

στον καθαρισμό. Δεν απαιτεί υπόστρωμα σε καθαρά και σταθεροποιημένα υπόβαθρα. Καθαρισμός της επιφάνειας με υγρά  

μέσα μετά την πάροδο 10 ημερών. Το προϊόν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 10-35οC και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Παλιές βαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία

Επιφάνειες ήδη βαμμένες με  
πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Αν δεν έχουν υποστεί κιμωλιάση και δεν εμφανίζουν 
σαθρότητα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία.

Επιφάνειες ήδη βαμμένες με  
βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου.

Απαιτείται τρίψιμο και καθάρισμα πρώτα με μηχανικά 
μέσα (γυαλόχαρτο, τριβείο κλπ.).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος 1,10 ± 0,02 gr/cm3 (ISO 2811).

Ιξώδες 85 - 90 K.U. (ASTM D562).

pH 7,7 ± 0,2.

Απόδοση 10 - 12 m2/lt αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.

Γυαλάδα < 5 units, σε γωνία 600.

Στέγνωμα
Επιφανειακά σε 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε 
βάθος μετά από 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα 
με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή

Μετά την πάροδο 6 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης 
σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την 
πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Χρήση
Μπορεί να γίνει χρήση της επιφάνειας μετά τη πάροδο 3 ημερών μετά  
τη βαφή. Καθαρισμός της επιφάνειας με υγρά μέσα μπορεί να γίνει  
μετά τη πάροδο 10 ημερών.

Διαλύτης Νερό.

Αραίωση Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 8 - 10% κατ’ όγκον.

Οδηγίες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολλό ή πινέλο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 100C έως 350C  

και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Σελίδα 2 από 3

Νέες επιφάνειες 

Προετοιμασία
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη,  
μούχλα κλπ.

Αστάρωμα
Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αστάρι για την κάθε 
επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

1 επίστρωση.

Τελική 
Επίστρωση

Black Board Paint 2 επιστρώσεις.

Αστάρωμα

Αν υπάρχει κιμωλίαση ή σαθρότητα 
τότε χρησιμοποιούμε αστάρι  
σταθεροποίησης Fixateur ad aqua.

1 επίστρωση.

Σε περίπτωση βερνικοχρωμάτων 
μετά την προετοιμασία που περι-
γράφηκε δεν απαιτείται αστάρωμα.

-

Τελική 
Επίστρωση

Black Board Paint 2 επιστρώσεις.

Απόδοση:
10 - 12m2/lt

Χρόνος  
Στεγνώματος: 

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν τη 

χρήση

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο

111070/V1
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Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011, 
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Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.  
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3
111070/V1

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lt,  

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lt (έτοιμο προς χρήση). Αραίωση: έως 10% κατ’ όγκο με νερό.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να 

φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και 

σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Oδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων - ADR

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα  

νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

Απόδοση:
10 - 12m2/lt

Χρόνος  
Στεγνώματος: 

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν τη 

χρήση

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο


