
Υψηλής ποιότητας, ultra matt ακρυλικό τελικό χρώμα 
για εσωτερική κυρίως χρήση. Χρησιμοποιείται για 
την προστασία νέων ή βαμμένων αλλά κατάλληλα 
προετοιμασμένων επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, 
γυψοσανίδες, σοβάδες, παρετίνες κτλ. Παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων αλλά 
και στον εύκολο καθαρισμό τους, διατηρώντας την 
τελική επιφάνεια συνέχεια καθαρή. Λόγω της ειδικής 
σύνθεσής του συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στην 
υγρασία αφού δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια και 
δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μούχλας. 
Επίσης παρουσιάζει υποαλλεργική δράση, περιέχει 
πολύ μικρό ποσοστό πτητικών οργανικών ενώσεων, 
με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική λύση για βαφή 
εσωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ 
μεγάλη απόδοση και εξαιρετικό άπλωμα προσφέρο-
ντας ένα άψογο και ομοιόμορφο φινίρισμα.
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Εξαιρετική αντίσταση στους 
λεκέδες και αποτελεσματικός 
καθαρισμός τους.
Υποαλλεργική και αντιμικρο-
βιακή δράση.
Άριστη συμπεριφορά στην 
υγρασία και στα αλκάλια.
Πολύ μεγάλη απόδοση.
Εξαιρετική κάλυψη και πρό-
σφυση.

Κορυφαία αντοχή

Χαμηλή απορρόφηση λεκέδων

Άριστη πρόσφυση και υψηλή απόδοση

Άριστες ιδιότητες εφαρμογής

Superior
Υποαλλεργικό τελικό χρώμα υψηλών επιδόσεων με 
αντιμικροβιακή δράση
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 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-

φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα 
χρώματα κλπ.

 Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή 
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζό-
μενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆ Ψιλοστοκάρισμα: Kraft Spachtel, τρίψιμο, 
αστάρωμα με Kraft Haft ή Eco Dur Aqua ή 
Kraft Dur Aqua White. Εφαρμογή 2 στρώσεων 
Kraft Superior μετά από 24 ώρες.

◆ Xoνδροστοκάρισμα: Kraft Putty, τρίψιμο, Kraft 
Spachtel, αστάρωμα με Eco Dur Aqua ή Kraft 
Dur Aqua White. Εφαρμογή 2 στρώσεων Kraft 
Superior μετά από 24 ώρες.

◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβα-
θρο: 2 στρώσεις Kraft Superior.

◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση Kraft Haft ή Eco 
Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White για την εξα-
σφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστα-
σίας από τα αλκάλια και μετά από 24 ώρες 
εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft Superior.

◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση Kraft Mold Blocker, καθαρι-
σμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με Eco 
Stain Blocker Aqua και μετά από 24 ώρες 
εφαρμογή 2 στρώσεων Kraft Superior.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσμα-
τα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχι-
στον, αφού ασταρωθούν με Eco Dur Aqua ή 
Kraft Dur Aqua White.

 Οδηγίες Εφαρμογής 
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, κοντότριχο ρολό, 

πιστόλι αέρος ή airless.
◆  Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 

απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια 
να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος.

◆ Αραίωση: ◆  1η στρώση: 5-10% με νερό.
   ◆  2η στρώση: 0-5% με νερό.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 

ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι 
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές 
- κρύες συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 10-12 ώρες.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

 Συσκευασία 
 Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 

0,75L, 3L και 9L καθώς και σε βάσεις P, D και 
Α των 1L, 3L και 9L κατάλληλες για τον χρω-
ματισμό με το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων 
KRAFT INSPIRED COLOR.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 
 Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά 

από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχομένου στην αποχέτευση.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων
 210 7793777

 Αποθήκευση 
◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 

5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασί-
ας < 65%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και 
οροφές (Υ) Α/α 

Οριακή τιμή: 30 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 5 g/L

Ειδικό Βάρος (Kg/L) 
 
 
 

Στερεά κατ’ Όγκο (%)

Ιξώδες (KU)

pH

Στιλπνότητα (85°)

Απόδοση (m2/L)

Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής

Λευκό: 1,36 (±0,02) 
Βάση P: 1,35 (±0,02) 
Βάση D: 1,25 (±0,02) 
Βάση A: 1,23 (±0,02) 
{ISO 2811} 

45 (±2)

95-120 {ASTM D-562}

8,8- 9,6

< 4 {ISO 2813}

15-17* {ISO 6504-1:2006}

1 έτος τουλάχιστον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Superior


