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KRAFT GO! EXTERIOR 

Οηθνλνκηθό αθξπιηθό ρξώκα γηα εμωηεξηθνύο ηνίρνπο  

 

06/14 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Μαη νηθνλνκηθό αθξπιηθό ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο γηα εμσηεξηθή ρξήζε. 

Οηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο ζπρλήο επαλαβαθήο. Δθαξκόδεηαη ζε λέεο θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο ή βακκέλεο κε ζηαζεξό ππόβαζξν, όπσο εμσηεξηθνί 

ηνίρνη, ηζηκεληνζαλίδεο θαη επηθάλεηεο από ζνβά ή ηζηκέλην, θηι. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ηνπ θάιπςε θαη απόδνζε, ηελ επθνιία θαηά ηελ εθαξκνγή θαζώο θαη 

ηελ πνιύ θαιή ηειηθή επηθάλεηα βαθήο. 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αθξπιηθό ρξώκα γηα εμσηεξηθή ρξήζε όπσο εμσηεξηθνί ηνίρνη, ηζηκεληνζαλίδεο θαη 

επηθάλεηεο από ζνβά ή ηζηκέλην 

Ιθαλνπνηεηηθή απόδνζε θαη θαιππηηθόηεηα 

Γνπιεύεηαη θαη απιώλεηαη πνιύ εύθνια 

Οηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο όπνπ απαηηείηαη ζπρλή επαλαβαθή. 

Άξηζηε αλαινγία πνηόηεηαο θαη ηηκήο 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ (kg/L) 
1.60 (±0,02) Λεπθό 

1,57 (±0,02) Βάζε P 

  {ISO 2811} 

ΙΞΩΓΔ (KU) 90 - 105 {ASTM D-652} 

ΣΔΡΔΑ ΚΑΣ΄ΟΓΚΟ (%) (v/v) 42,5% (±0,50)   

ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ (%) (w/w) 63,5% (±0,50)   

pH 9.0 – 9.6 

ΑΠΟΓΟΗ  (m
2
/L) αλά ζηξώζε 10 – 12

* 
(ISO 6504) 

CR% (Contrast Ratio %)  

@ 150κm πγξό θηικ 
>97,7% {ISO 3905} 

WI% (Γείθηεο Λεπθόηεηαο) >87,00% {ASTM 313-98} 

ΤΙ% (Γείθηεο θηηξηλίζκαηνο) 0 - 1{ASTM 313-98} 

Π.Ο.Δ. Α/α (Τ)  

Οξηαθή ηηκή θάζεο: 40 g/L 
<39 g/L 

ΣΙΛΠΝΟΣΗΣΑ <3,0 @ 60
o  

&  <9,0 @ 85
0
 {ISO 2813}

 
 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ 
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* : αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο, ηηο ζπλζήθεο βαθήο θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ & ΒΑΦΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, ζηαζεξή θαη θαζαξή από ζθόλεο θαη ινηπά 

ππνιείκκαηα. ε λέεο επηθάλεηεο, εθαξκόζηε θαηάιιειν αζηάξη λεξνύ πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ρξώκαηνο. 

 

 ε βακκέλεο επηθάλεηεο: 2 ζηξώζεηο Kraft GO! Exterior. 

 ε λέεο επηθάλεηεο: 1 ζηξώζε θαηάιιεινπ αζηαξηνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαιήο πξόζθπζεο θαη πξνζηαζίαο από ηα αιθάιηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκόδνληαη 2 ζηξώζεηο Kraft GO! Exterior 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΥΡΩΜΑΣΟ 

 Δξγαιεία βαθήο: Πηλέιν, ξνιό 

 Αξαίωζε: < 10 % κε θαζαξό λεξό θαη’ όγθν 

 Υξόλνο επηθαλεηαθνύ ζηεγλώκαηνο: 1 - 2 ώξεο, ζε 25ºC θαη 50% ζρεηηθή 

πγξαζία (νη ρξόλνη ζηεγλώκαηνο επηκεθύλνληαη ζε πγξέο – θξύεο ζπλζήθεο). 

 Διάρηζηνο ρξόλνο επαλαβαθήο: 3 – 4 ώξεο 

 Αλαδεύεηε θαιά πξηλ ηε ρξήζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο. 

 Μελ εθαξκόδεηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάηω από 5ºC θαη πάλω από 35ºC θαζώο 

θαη άλω ηνπ 65% ζρεηηθήο πγξαζίαο. 

 Δλδέρεηαη λα παξνπζηάζεη ηνληθή απόθιηζε ζε νξηζκέλεο απνρξώζεηο 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

Γηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία 0.75L(Λεπθό), 1L, 3L θαη 9L ζε Λεπθό θαη Βάζε P 

θαη ρξσκαηίδεηαη ζε ρηιηάδεο αλνηρηόρξσκεο απνρξώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Kraft 

Inspired Color. 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΥΡΗΗ 

Φπιάμηε ην δνρείν θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα ηνπ. Μελ 

αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ηνπ 

πξντόληνο.  
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Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 

210-7793777 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

 ΑΠΟΘΗΚΔΤΔΣΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΠΟ 5˚C ΔΩ 35˚C 

KAI ΠΟΟΣΟ ΤΓΡΑΙΑ  50 %. 

 Γηαηεξείηε ηα δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά. 

 

 


