
100% Ακρυλικό χρώμα για γήπεδα

Υδατικής βάσεως έγχρωμο 100% ακρυλικό 
χρώμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακά πετρώμα-
τα με υψηλή αντοχή στην τριβή και τις εξωτερι-
κές συνθήκες. Σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε 
γήπεδα τέννις (κατηγορία ITF: 3, medium), μπά-
σκετ, βόλλεϋ κλπ. Δημιουργεί μία αυτοεπιπε-
δούμενη, αντιολισθητική επιφάνεια εξαιρετικής 
ελαστικότητας με μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

ΑρΑίωΣη
0%

ΜέθοΔοΣ 
έφΑρΜογηΣ

ρακλέτα (ελαστική 
σπάτουλα), ρολό

ΑΠοΔοΣη
4-6m2/L

ΣτέγνωΜΑ
1-2 ώρες

 Οριακή τιμή: 40g/L
  Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση: 35g/L

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)

Sport Coat
Professional

01/2015 ΤΟ ΠαρΟν καΤαργΕί Ολα Τα ΠρΟηγΟύΜΕνα

τέΧνίΚΑ ΧΑρΑΚτηρίΣτίΚΑ
Ειδικό Βάρος (g/cm3)
{ISO 2813}

1,30+/-0,05

Στερεά κατ’ Όγκο (%) 49-51
Ιξώδες (KU)
{ASTM D-562}

80-120

Απόδοση (m2/L)
{ISO 6504}

4-6*

pH 8,5-9,5
*  ανάλογα με την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Παρουσιάζει εξαιρετική υδατοαπωθη-
τικότητα και μεγάλη αντοχή στην UV 
ακτινοβολία και τις καιρικές καταπονή-
σεις διατηρώντας την επιφάνεια καθα-
ρή και τις αποχρώσεις σταθερές στο 
χρόνο. έφαρμόζεται σε ήδη βαμμένες ή 
μη επιφάνειες από σκυρόδεμα (τσιμέντο) 
ή άσφαλτο.
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ΠροέτοίΜΑΣίΑ & ΒΑφη έΠίφΑνέίΑΣ
για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύ-
θερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές 
και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.

»  Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες και αφαιρέστε ψωρίαση, 
μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνε-
τε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στε-
γνώσει.

»  Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, 
ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.

»  Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε οποιο-
δήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του συστή-
ματος.

»  Σε φρέσκα τσιμέντα η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 
28 ημέρες τουλάχιστον αφού ασταρωθούν με KRAFT 
ECO DUR AQUA.

»  Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT SPORT COAT με ενδιά-
μεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 12 ωρών.

οΔηγίέΣ έφΑρΜογηΣ 

»  Εργαλεία βαφής: ρακλέτα (ελαστική σπάτουλα), 
ρολό.

»  Καθαρισμός: αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζου-
με τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορ-
ρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του 
προϊόντος.

» Αραίωση: Δεν συνίσταται.

»  Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% 
σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνο-
νται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη 
σχετική υγρασία).

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: Τουλάχιστον 6 
ώρες μετά την εφαρμογή της πρoηγούμενης στρώσης 
σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.

»  Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: απαιτείται χρόνος 
στεγνώματος 7 ημερών κατ’ ελάχιστο σε ευνοϊκές 
συνθήκες στεγνώματος για την πλήρη σκλήρυνση και 
βατότητα.

»  αναδεύετε το προϊόν καλά πριν από την εφαρμογή και 
σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής.

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

»  Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής.

ΣΥΣΚέΥΑΣίΑ 

»  Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 10L.

»  Χρωματίζεται σε κεραμιδί, Πράσινο, Μπλε και σε 
οποιαδήποτε άλλη απόχρωση κατά παραγγελία.

οΔηγίέΣ ΥγίέίνηΣ & ΑΣφΑλέίΑΣ
Φυλάσσετε τα δοχεία ασφαλώς σφραγισμένα και μακρυά 
από τα παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχο-
μένου στην αποχέτευση.

Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2η)-ονη (αριθ. Eκ 220-
120-9) και 3:1 μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 
(αριθ. Eκ 247-500-7) με 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 
(αριθ. Eκ 220-239-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση.

για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβου-
λευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων ασφαλείας αυτού του 
προϊόντος.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777

ΑΠοθηΚέΥΣη 
»  αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C 

και μακρυά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.

»  Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά όταν δεν χρη-
σιμοποιούνται.

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


