
ΑρΑίωση
8-12% 

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ
πινέλο, ρολό, 

πιστόλι αέρος 
ή airless

ΑΠοδοση
12-14 m2/L

Οικολογικό πλαστικό χρώμα

Profi interior
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οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. φιλικό στο 
χρήστη και το περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από 
το ΑσΑοσ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος 
Ecolabel της έ.έ. δουλεύεται εύκολα απλώνει ομοιόμορφα 
και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. δεν 
περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, 
καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοι-
κούνται. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει 
αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα 
ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Καλύπτει αποτελεσματικά, προ-
σφέροντας παράλληλα υψηλή λευκότητα και αποχρώσεις που 
αντέχουν στο χρόνο.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Τύπος φορέα Στυρενοακρυλικό (S/Ac) γαλάκτωμα

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO2811 @ 25oC}

λευκό: 1,576 (± 0,02)
Βάση P: 1,533 (± 0,02)
Βάση D: 1,431 (± 0,02)

Στερεά κ.ο. (%)
{ISO 3233-98}

44% (±3%)

Ιξώδες
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

110KU (±20KU)

Ιξώδες βαφής
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

85KU (±15KU) 

Στιλπνότητα 60oC
{ISO 2813-99}

2,5 (±1)

Στιλπνότητα 85oC
{ISO 2813-99}

5,0 (±4)

Καλυπτική ικανότητα
{ISO 6504/1}

12-14m2/L*

Δείκτης Λευκότητας
{ASTM E 313-98}

88,0 (±1,5) 

Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}

0,5 (±0,3) 

Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ
(2 στρώσεις)

70μm (±5μm)

Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση
{ASTM D 1849-95}

10 (1 μήνας @ 50οC)
(σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)

* ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.

 οριακή τιμή: 30g/L
  μέγιστη περιεκτικότητα π.ο.ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,9 g/L

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα 
<25@60°) Α/α (Υ).  

σΤέγΝωΜΑ
1-2 ώρες

»  Υψηλή καλυπτικότητα 
»  Λείο ματ αποτέλεσμα
»  Εύκολη εφαρμογή
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Οικολογικό πλαστικό χρώμα

Profi interior

ΠροέΤοίΜΑσίΑ ΚΑί ΒΑφη έΠίφΑΝέίΑσ
για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαι-
τείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, 
λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, 
φουσκωμένα χρώματα κλπ. 
»  Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα 

με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR 
AQUA WHITE ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 
στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR. 

»  Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 
2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR.

»  Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή 
KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις 
KRAFT PROFI INTERIOR.

»  Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασι-
νίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT 
MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO 
DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή 
KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT 
PROFI INTERIOR.

»  Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά 
υγρασία: 1 στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 
μετά 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR. 

»  Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: Βά- 
φονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού αστα-
ρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA 
WHITE.

»  για σκούρες αποχρώσεις προτείνεται να προηγηθεί μία 
στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε αποχρώσεις 
της ίδιας χρωματικής οικογένειας ή KRAFT DUR AQUA 
WHITE σε απόχρωση που προτείνεται από το σύστημα 
χρωματισμού της KRAFT.

οδηγίέσ έφΑρΜογησ 
»  Εργαλεία βαφής: πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
»  Καθαρισμός εργαλείων: καθαρίζονται αμέσως μετά τη 

χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό 
νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό. 

»  Αραίωση: 8-12% με νερό.
»  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C 

και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμη-
κύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-5 ώρες.
»  αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρ-

κεια της εφαρμογής.
»  μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω 

από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
»  κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατά-

σταση για μελλοντική χρήση.

»  να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επανα-
χρησιμοποιήσετε. η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

»  αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά το άνοιγμα σε περι-
βάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

συσΚέυΑσίΑ 
»  Διατίθεται σε λευκό στις συσκευασίες των 0,75L, 3L, 9L, 

15L σε Βάση P και στην Βάση D στις συσκευασίες των 1L, 
3L και 9L.

»  Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρω-
ματισμού KRAFT INSPIRED COLOR. για ομοιομορφία στην 
απόχρωση και το τελικό φινίρισμα.

οδηγίέσ υγίέίΝησ, ΑσφΑΛέίΑσ 
ΚΑί ΠροσΤΑσίΑσ Του ΠέρίΒΑΛΛοΝΤοσ
εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτητου προϊόντος ή την ετικέτα. μακριά από παι-
διά. καλέστε το κενΤρο ΔηληΤηρίαΣεΩν ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασί-
ας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και 
του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. μην πετάτε τα υπο-
λείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον 
κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχε-
ται εφόσον ζητηθεί.
Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2η)-όνη και μείγμα (3:1) 
5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη. μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντί-
δραση. 
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777
ΑΠοθηΚέυση 
»  αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
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