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4 Seasons Elastic
Ελαστομερές μονωτικό και χρώμα
για εξωτερικούς τοίχους

Το KRAFT 4 Seasons Elastic είναι ένα υψηλής ποιότητας
100% ελαστομερές ακρυλικό διακοσμητικό χρώμα προστασίας εξωτερικών τοίχων, ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλη αντοχή
και διάρκεια. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και μεγάλη ελαστικότητα ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να προστατεύει από την εμφάνιση
τριχοειδών ρωγμών. Έχει ισχυρή πρόσφυση και προτείνεται
για εφαρμογή σε επιφάνειες από τσιμέντο, τούβλο ή σοβά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος (g/cm3)
{ISO 2811}

Αραίωση
5-10%

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m2/L

Μέθοδος
εφαρμογής
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless

Στέγνωμα
1-2 ώρες

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
{ASTM D 562}
pH
Στιλπνότητα
{ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας
{ASTM E 313-98}
Δείκτης Κιτρινίσματος
{ASTM E 313-98}
Καλυπτική Ικανότητα (%)
{ISO 3905}
Απόδοση (m2/L)
Υδατοαπορρόφηση w (Kg/m2 h0,5)
{EN 1062-3}
Αντοχή στην βροχή
Υδρατμοδιαπερατότητα Sd (m)
{EN ISO 7783-2}
Πλυσιμότητα
{EN-ISO 11998}
Επιμήκυνση κατά της θραύσης (%)
{ASTM D 412}
Ανακλαστικότητα
στην ηλιακή ακτινοβολία (%)
{ASTM G 173-03}
Ανακλαστικότητα
στην εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία
{ASTM G 173- 03}
Συντελεστής εκπομπής στην
υπέρυθρη ακτινοβολία
{ASTM C 1371-04}
Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI)
{ASTM E1980-01}

Λευκό
Βάσεις: P
T
D
A
46-48
110-130

1,43 (±0,02)
1,42 (±0,02)
1,38 (±0,02)
1,32 (±0,02)
1,32 (±0,02)

8,5-9,5
Γωνία 60° < 5 μονάδες
Γωνία 85° < 13 μονάδες
< 90 (Λευκό)
< ±0,5 (Λευκό)
> 97
12-14*
0,05, Κλάση w3
Μετά τις 5 μέρες
από την εφαρμογή
< 0,10, Κλάση I
Κλάση Ι
> 200
0,88 (Λευκό)
0,92 (Λευκό)
0,90
113

* Aνάλογα με την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Σχηματίζει ελαστικό δίκτυο πολύ χαμηλής απορρόφησης νερού με αποτέλεσμα να μονώνει και να
προστατεύει τις προσόψεις και τις επιφάνειες
από βρωμιές, λεκέδες, χημικούς ρύπους, υγρασία,
βροχή, παγετό και ακραίες καιρικές συνθήκες για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πιστοποιημένο ως
ψυχρό υλικό με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιφανειακή θερμοκρασία των τοίχων και να βελτιώνεται
η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Προστατεύει τις
επιφάνειες από τις απότομες συστολοδιαστολές.
09/2015 Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα

Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος
(Υ) (Α/γ)
Οριακή τιμή: 40g/L
Μ
 έγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου
προς χρήση: 39g/L

2/2

4 Seasons Elastic

Ελαστομερές μονωτικό και χρώμα
για εξωτερικούς τοίχους

Προετοιμασία ΚΑΙ Βαφή Επιφάνειας

Συσκευασία

Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο να στεγνώσουν επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του KRAFT
4 Seasons Elastic.

» Λευκό: Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 10L.

» Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο,
η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές
βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το
υπόβαθρο να στεγνώσει.
» Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty για την πλήρωση κενών,
ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
» Σε νέες απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν,
σοβά κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Eco Dur
Aqua αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT DUR αραιωμένο με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου έως 100% και αφήστε
να στεγνώσει για 24 ώρες. Εφαρμόστε δύο στρώσεις
KRAFT 4 Seasons Elastic.
» Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο
εφαρμόστε δύο στρώσεις KRAFT 4 Seasons Elastic.

Οδηγίες Εφαρμογής
» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή
airless.
» Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα
εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό,
καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
» Αραίωση: 5-10% με νερό.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε
25ºC και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος
επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

» Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L
και 10L και χρωματίζονται σε χιλιάδες F - αποχρώσεις του συστήματος KRAFT INSPIRED COLOR, που
χαρακτηρίζονται από αυξημένη σταθερότητα στην
ηλιακή ακτινοβολία και αντοχή σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
παρέχεται εφόσον ζητηθεί
Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το χρώμα
περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά πυριθειόνη του ψευδαργύρου (cas 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου
(cas 1314-13-2) και IPBC (cas 55406-53-6) για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Αποθήκευση

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.

»Α
 ποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C
έως 35°C.

» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής.

» Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

»Μ
 ην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5ºC και πάνω
από 35ºC καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
» Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής
για τις επόμενες 4 ημέρες.
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