
Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολ-
λαπλών εφαρμογών. Μονώνει λεκέδες νικοτί-
νης ή παλαιάς υγρασίας, κάπνας τζακιού ή 
φωτιάς, και εξασφαλίζει την πρόσφυση του 
τελικού χρώματος πάνω σε υδροχρώματα και 
ασβέστες. Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και χρη-
σιμοποιείται σαν υπόστρωμα πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων σε τοίχους, γυψοσανί-
δες και ταβάνια.

Stain Blocker
Professional

Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολλαπλών
εφαρμογών
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Μονώνει δύσκολους στε-
γνούς λεκέδες από νικοτίνη, 
παλαιά υγρασία, κάπνα τζα-
κιού, μαρκαδόρους, κηρο-
μπογιές, λαδιές.
Εξασφαλίζει καλή πρόσφυση 
σε υδροχρώματα και ασβέ-
στες, καθώς και σε όλα σχε-
δόν τα υποστρώματα.
Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και 
δίνει λεία επιφάνεια για υψη-
λής ποιότητας φινίρισμα.
Έχει μεγάλη απόδοση και 
καλυπτικότητα.
Δουλεύεται και απλώνεται 
εύκολα.
Είναι μέτριας οσμής και υψη-
λής αντοχής στο κιτρίνισμα.

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

Δουλεύεται εύκολα
Μονώνει ικανοποιητικά
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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Stain Blocker
 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.

◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο, αστάρωμα με KRAFT STAIN BLOCKER.

◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο, 
KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με 
KRAFT STAIN BLOCKER.

◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, 
ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα 
και 1-2 στρώσεις  KRAFT STAIN BLOCKER.

 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος 
ή airless.

◆ Αραίωση:

◆ 1η στρώση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΕΛΟΥ

◆ 2η στρώση: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΕΛΟΥ

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

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.

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

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

   Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 
2,5L.

◆ Χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις με το 
σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-
διά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περι-
έκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο 
περισυλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απο-
βλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό 
το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται 
μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

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

   Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

 210 7793777
   Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

 Αποθήκευση 

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από  
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού        
Α/θ (Δ)

Οριακή τιμή φάσης Ι: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 500 g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση: 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Στέρεα κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
Στιλπνότητα

Δείκτης Λευκότητας
Δείκτης Κιτρινίσματος
Απόδοση (m2/L)
Σημείο ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

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

Λευκό: 1,52 (±0,02)
{ISO 2811}
50(±1)
70 - 90 (ASTM D-562)
<10 (γωνία παρατήρη-
σης 85°) {ISO 2813}
W1 > 85 (ASTM E313-98)
Y1 < 1,0 (ASTM E313-98)
8 -10* 
40°C
1 έτος τουλάχιστον


