
Λευκό υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης κατάλ-
ληλο για ταβάνια & τοίχους σε κουζίνες, υπνο-
δωμάτια, μπάνια, κλιμακοστάσια. Εφαρμόζεται 
σε  επιφάνειες  από  σοβά,  ασβέστη  ή  παλαιά 
υδροχρώματα.  

ΑρΑίωση
8-12%

ΜΕθοδοσ 
ΕφΑρΜογησ
πινέλο, ρολό,

πιστόλι αέρος 
ή  airless

ΑΠοδοση
8-10m2/L

στΕγνωΜΑ
1-2 ώρες

 Οριακή τιμή: 30g/L
  Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση: 29g/L

τΕΧνίΚΑ ΧΑρΑΚτηρίστίΚΑ
Ειδικό Βάρος (Kg/L) 
{ISO 2811 @ 25oC}

1,59 (±0,02)

Στερεά κ.β (%)
{ISO 3251-03}

63% (±1)

Στερεά κ.ο (%)
{ISO 3233-98}

41% (±1)

Ιξώδες (KU)
{ASTM D 562-05 @ 25oC}

95 (±10)

Ιξώδες βαφής (KU)
{ASTM D-562-05 @ 25°C}

70 (±10)

pH 8,8-9,6
Στιλπνότητα 60° 
{ISO 2813-99}

2,5 (±1)

Στιλπνότητα 85° 
{ISO 2813-99}

9 (±5)

Καλυπτική ικανότητα στα 20m2/L 
{ISO 6504/3}

92

Καλυπτική ικανότητα (%) 
{ISO 3905 @ 150μm υγρό φιλμ}

> 97,0

Προτεινόμενο πάχος ξηρού φίλμ 
(2 στρώσεις)

75μm (±10μm)

Αντοχή στην υγρή έκπλυση 
{ASTM 2486-06}

15 cycles

Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση
{ASTM D-1849-95}

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

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές 
(στιλπνότητα <25@60°) (Α/α) (Υ)
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Go! Hydrochroma
Do it Yourself
Λευκό υδρόχρωμα 

για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

δουλεύεται εύκολα με ρολό, βούρτσα, 
πινέλο, πατρόγκα. Αφήνει ανοιχτούς τους  
πόρους  του  τοίχου αφού παρέχει άριστη 
διαπνοή. δεν πλένεται.

09/2015 ΤΟ ΠαρΟν καΤαργΕί Ολα Τα ΠρΟηγΟύΜΕνα

»  Δουλεύεται εύκολα 
»  Ιδανικό για ταβάνια, κουζίνες, 

υπνοδωμάτια, μπάνια, 
κλιμακοστάσια. 

»  Άριστη διαπνοή. Αποτρέπει 
τη συμπύκνωση των υδρατμών.
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Λευκό υδρόχρωμα 
για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

Go! Hydrochroma
Do it Yourself

ΠροΕτοίΜΑσίΑ KAI ΒΑφη ΕΠίφΑνΕίΑσ
για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια 
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από 
σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπο-
λείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
»  Ψιλοστοκαρίσματα: KRAFT SpAChTeL, τρίψιμο, αστά-

ρωμα με KRAFT eCO DUR AQUA ή KRAFT eCO STAIN 
BLOCKeR AQUA ή KRAFT hAFT και 2 στρώσεις KRAFT 
GO! hYDROChROMA.

»  Χονδροστοκάρισμα: KRAFT pUTTY, τρίψιμο, KRAFT 
SpAChTeL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT eCO DUR 
AQUA ή KRAFT eCO STAIN BLOCKeR AQUA ή KRAFT 
hAFT και 2 στρώσεις KRAFT GO! hYDROChROMA.

»  Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 
στρώσεις KRAFT GO! hYDROChROMA.

»  Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT eCO DUR AQUA  
ή KRAFT eCO STAIN BLOCKeR AQUA ή KRAFT DUR 
AQUA WhITe ή KRAFT hAFT και 2 στρώσεις KRAFT GO! 
hYDROChROMA.

»  Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 
στρώση KRAFT MOLD BLOCKeR, καθαρισμός, αστά-
ρωμα με  KRAFT eCO DUR AQUA ή KRAFT eCO STAIN 
BLOCKeR AQUA ή KRAF hAFT και 2 στρώσεις KRAFT 
GO! hYDROChROMA.

»  Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, 
παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις με KRAFT eCO STAIN 
BLOCKeR AQUA και μετά 2 στρώσεις KRAFT GO! 
hYDROChROMA.

»  Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: 
Βάφονται μετά από 30  ημέρες τουλάχιστον, αφού 
ασταρωθούν με KRAFT eCO DUR AQUA ή KRAFT DUR 
AQUA WhITe.

οδηγίΕσ ΕφΑρΜογησ 
»  Εργαλεία βαφής: πινέλο, ρολό (κατά  προτίμηση με 

κοντό τρίχωμα σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες), 
πιστόλι αέρος ή airless.

»  Αραίωση: 8-12% 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: 4-6 ώρες.

»  αναδεύετε καλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρ-
κεια εφαρμογής.

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

»  Απόδοση: 8-10m2 ανά λίτρο, ανάλογα με το υπόβα-
θρο, την απορροφητικότητα  της  επιφάνειας, τις συν-
θήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

συσΚΕυΑσίΑ
»  Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.
»  Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με τα βασικά 

πλαστικά KRAFT MASTeR BASICS.

οδηγίΕσ υγίΕίνησ, ΑσφΑΛΕίΑσ 
ΚΑί ΠροστΑσίΑσ του ΠΕρίΒΑΛΛοντοσ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παι-
διά. καλέστε το κΕνΤρΟ ΔηληΤηρίαΣΕΩν ή ένα για-
τρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχο-
μένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, 
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότη-
τα δέρματος ή σκάσιμο. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Περιέχει: 2-μεθυλ-2h-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισο-
θειαζολ-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 αντίδραση.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777

ΑΠοθηΚΕυση 
»  αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C 

έως 35°C.
» Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

MADe IN e.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠρΟΠύργΟΣ  19 300  αΤΤίκη 
Thλ.: 210 55 19 500  -  FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr |  E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 

800 111 7700 
Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00


