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Acrylic matt 

  

 
Το ACRYLIC MATT είναι ένα 100% ακρυλικό χρώμα κυρίως εξωτερικής χρήσης, 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικές ρητίνες για μεγάλες αντοχές. 
Παρέχει εξαιρετική λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα, θαυμάσιο άπλωμα, ευκολία 
εφαρμογής και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δεν κιτρινίζει, 
αντέχει τα συχνά πλυσίματα και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για 
τη βαφή παλιών και νέων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, 
γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, κ.λπ. Προστατεύει τις επιφάνειες από τις έντονες 
κλιματικές αλλαγές και τις κλιματικές καταπονήσεις, όπως βροχή, αέρας, ηλιακή 
ακτινοβολία, υγρασία, χιόνι, παγετός, ατμοσφαιρικούς ρύπους, κ.λπ., γι' αυτό και 
συνιστάται ιδιαίτερα για εξωτερική βαφή ορεινών ή παραθαλάσσιων κτιρίων, 
ξενοδοχείων, κ.λπ. Το ACRYLIC MATT δίνει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που 
αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα αφήνει τον τοίχο να αναπνέει. 
 
Ðñïåñãáóßá:  
Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και 
λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, 
επισκευάζονται με Ακρυλικό στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Aκρυλικό 
στόκο SPATOCRYL ELASTIC για μεγαλύτερες ρωγμές ή εάν απαιτείται μεγάλη 
ελαστικότητα. Σε καινούριες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, 
κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με αστάρι DUROCOAT ή αστάρι 
VERADUR της VERNILAC. Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα 
εφαρμόστε κατ΄ ευθείαν δύο χέρια αραιωμένου προϊόντος. 
 

Áñáßùóç: 
10-15% με καθαρό νερό. 

 
 
 

 
 
ÅöáñìïãÞ: 
Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless 
δύο στρώσεις ACRYLIC MATT, σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλο, 
σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, ξύλο, κ.λπ. Μην 
εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 
40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%. 

 
ÓôÝãíùìá - ÅðáíáâáöÞ: 
Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. Επαναβάφεται μετά 
από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία). 

 
Áðüäïóç:  
Περίπου 12-14 m2/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες. 

 
Áðï÷ñþóåéò:  
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες 
αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC. 
 

ÁðïèÞêåõóç: 
Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες 
σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5oC έως 
40oC. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και 
αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες. 

 
Êáèáñéóìüò åñãáëåßùí:  

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και 
εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διαλυμα απορρυπαντικού. Μην 
αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 

 
ÐôçôéêÝò ïñãáíéêÝò åíþóåéò (Ð.Ï.Å.):  
Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για 
εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 
g/l. (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 
g/l. 

 
 
 

Aδιάβροχο 100% ακρυλικό 
χρώμα εξωτερικής χρήσης. 
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Acrylic matt 

 ΥãéåéíÞ, áóöάëåéá êáé ðñïóôáóßá ðåñéâάëëïíôïò: 
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εξασφαλίστε καλό αερισμό 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο καθαρισμός των παλιών 
βαμμένων επιφανειών με ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο κ.λπ. μπορεί να δημιουργήσει 
επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα κατάλληλα μέσα 
ατομικής προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, κ.λπ. 
Περιέχει μείγμα των: 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 


