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Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης 

του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν 

εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον 

τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης 

πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα 

έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

Relief 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2015 

Αριθμός Έκδοσης: 7η 

 

Το RELIEF είναι ανάγλυφο επίχρισμα, κατάλληλο για την προστασία και 

διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από μπετόν, τούβλα, 

αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, κ.λπ. 

Έχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλες αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

(βροχή, παγετός, καυσαέρια, ηλιακή ακτινοβολία) και καλύπτει απόλυτα τυχόν 

μικροατέλειες των επιφανειών. 

Προεργασία 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια,  

άλατα, ξένες ύλες και σαθρά υλικά. Επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά, 

ασταρώνονται με το ίδιο το προϊόν, εφαρμόζοντας μία στρώση RELIEF, 

αραιωμένο 15-20% με καθαρό νερό. Σε παλιές επιφάνειες, συνιστάται η 

εφαρμογή μίας στρώσης ασταριού DUROCOAT της VERNILAC αραιωμένο  

75-100% με WHITE SPIRIT. 

Αραίωση 

15-20% με καθαρό νερό για αστάρωμα της επιφάνειας. Το τελικό επίχρισμα 

εφαρμόζεται αραίωμένο 0-15% με καθαρό νερό.  

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ιξώδες  100±10 PS (20οC) 
Πυκνότητα 1,7±0,017 kg/lt (ΙSO 2811.01, 20οC) 

 

Εφαρμογή 

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής. Εφαρμόστε με ειδικό ρολό RELIEF, σε εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, 

νοβοπάν, ξύλο, χαρτόνι, κ.λπ. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη 

προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμόστε ένα χέρι RELIEF κατάλληλα 

αραιωμένο. Κυλινδράρετε, ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος του ανάγλυφου 

επιχρίσματος (λιγότερο ή περισσότερο αδρή επιφάνεια). Μην εφαρμόζετε το 

προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC, άνω των 40οC και/ή 

σχετική υγρασία άνω του 80%. 

Στέγνωμα – Επαναβαφή 

Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25οC: 2-6 ώρες. Οι χρόνοι 

στεγνώματος εξαρτώνται από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). 

Απόδοση 

Περίπου 1-2 m2 ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένη 

επιφάνεια, ανάλογα με την επιθυμητή μορφή του 

επιχρίσματος (λιγότερο ή περισσότερο αδρή επιφάνεια). 

Αποχρώσεις 

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται, χρησιμοποιώντας τις 

βασικές αποχρώσεις πλαστικών χρωμάτων SUPERPAL 

CLASSIC της VERNILAC. 

Αποθήκευση 

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 

μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες 

από 5οC έως 40οC. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά 

το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες. 

Καθαρισμός εργαλείων 

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό 

και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. 

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) 

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. 

(οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία 

Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές 

(στιλπνότητα <25@60ο)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010).  

Τo έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l. 

Συσκευασίες 

Λευκό 5 kg. 15 kg. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές 

οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  

210 77 93 777. 

 

 

Ανάγλυφο Διακοσμητικό Επίχρισμα 

 


