
Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξω-
τερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρα-
σία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για 
ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, 
ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκο-
λα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί 
του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή 
παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα, 
παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγ-
ματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. 
Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλι-
κά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργού-
νται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.
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100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση
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Ακρυλικός στόκος με μεγάλη 
αντοχή στην υγρασία και 
στον παγετό.
Τρίβεται εύκολα και στεγνώ-
νει γρήγορα.
Δουλεύεται εύκολα και δημι-
ουργεί λεία επιφάνεια με 
αποτέλεσμα να συμβάλει στο 
ωραίο φινίρισμα του τελικού 
χρώματος.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Γεμίζει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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Spachtel
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκου-
ριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φου-
σκωμένα χρώματα κλπ.

◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, 
καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA 
και 2 στρώσεις  KRAFT SPACHTEL.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσμα-
τα: εφαρμόζεται μετά από 30 ημέρες τουλά-
χιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR 
AQUA.

◆ Νέες ξύλινες επιφάνειες: τρίψιμο, καθάρισμα, 
εφαρμογή μιας στρώσης KRAFT WOOD  
CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ή KRAFT  
WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥ-
ΤΟΥ, και 2 ή 3 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆ Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στο-
καδόρο, ατσαλίνα ή airless.

◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και 
τα υπολείμματα του προϊόντος.

◆ Αραίωση: Χωρίς αραίωση.

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες 
σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες 
συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 4-6 ώρες. 
Επαναβαφή σε 24 ώρες.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετι-
κή υγρασία άνω του 65%.

◆ Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρω-
θεί ο KRAFT SPACHTEL με μία στρώση 
KRAFT DUR AQUA ή KRAFT HAFT.

 

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 
400g, 800g, 5Κg και 15Κg.

   Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχο-
μένου 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 

 απο 5°C εως 35°C.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Αστάρια Α/ζ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 29g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (BF/Sp.7-RPM 20)
pH
Απόδοση (m2/Kg)
Προτεινόμενο Πάχος
Ξηρού Υμένα (μm)
Ελάχιστος Χρόνος
Τριψίματος
Ελάχιστος Χρόνος
Επαναβαφής
Χρόνος Αποθήκευσης

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το πάχος της στρώσης
   και τη μέθοδο εφαρμογής.

1,68 (±0,02) {ISO 2811}
51,0 (±1)
160e-200e c.Poise
8.5-9
1,5-2,5*
> 100
{ISO 6504}
4-6 ώρες

24 ώρες

1 έτος τουλάχιστον


