
QUANTUM COLOR 
SPRAY 
Αcrylic Enamel

To QUANTUM COLOR SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι 
ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη πληθώρα επιφανειών όπως 
μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, 
σκυρόδεμα, κ.α.    

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
 Στεγνώνει γρήγορα. 
 Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες.
 Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία.
 Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων.  
 Έχει μεγάλη αντίσταση στην τριβή.
 Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα.
 Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
 Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 έως +35 oC.
 Χρόνος σχηματισμού υμενίου : 5’ – 10’.
 Χρόνος μη-κολλώδους αφής : 10’ – 20’.
 Θερμοκρασιακή αντοχή : έως 110 oC.
 Καλυπτικότητα : 1,5 έως 2 m2.
 Περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) : Περίπου 85% κατά 

βάρος.
 Περιεκτικότητα σε στερεά : 15% κατά βάρος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών : 
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λίπη 
ή άλλα σωματίδια. Αφαιρέστε τη σκουριά και τις προϋπάρχουσες βαφές με 
γυαλοχαρτάρισμα, συρμάτινη βούρτσα ή αμμοβολή. 



Αστάρωμα : 
Για μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία προτείνεται η βαφή της επιφάνειας με 
κατάλληλο αστάρι (QUANTUM PRIMER) πριν από την εφαρμογή του ακρυλικού 
χρώματος. 
Εφαρμογή του QUANTUM COLOR SPRAY : 
H θερμοκρασία της φιάλης είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 15 και 25 oC.  
Ανακινήστε έντονα το μπουκάλι ούτως ώστε να επιτευχθεί ομογενοποίηση του 
μίγματος. Ψεκάστε από απόσταση 20 – 25 cm με απαλές και σταθερές κινήσεις. 
Εφαρμόστε το χρώμα σε αλεπάλληλες λεπτές στρώσεις. Ανακινήστε τη φιάλη πριν 
από την εφαρμογή της κάθε στρώσης. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του 
χρώματος, καθαρίστε τη βαλβίδα αναποδογυρίζοντας τη φιάλη και ψεκάζοντας για 5 
δευτερόλεπτα. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από την ατμοσφαιρική θερμοκρασία 
και το πάχος της εφαρμοζόμενης στρώσης.   
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλες σπρέι 400 ml. 6 φιάλες ανά κιβώτιο.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Χρώματα RAL : 1007, 1015, 1023, 2002, 2004, 3000, 3003, 3005, 3015, 3020, 
4003, 4005, 5002, 5003, 5010, 5015, 5017, 5018, 6002, 6005, 6010, 6018, 6024, 
7001, 7004, 7005, 7023, 7035, 8003, 8007, 8014, 8017, 9001, 9005, 9010, 9016. 
Επιπλέον χρωματισμοί διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος και θερμοκρασίες από 5 έως 25 oC. Δεν πρέπει να 
εκτεθεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50 oC. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και 
εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές 
τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη 
χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη 
εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς 
καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. Οι 
χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η 
εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας.


