
Colorato Pro 

 Ακρυλικό 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αθξπιηθό ρξώκα εμσηεξηθήο ρξήζεο, κε βάζε ζπκπνιπκεξείο αθξπιηθέο ξεηίλεο.  Έρεη 

κεγάιε θαιππηηθόηεηα θαη πςειή απόδνζε.  Απιώλεη πνιύ θαιά θαη δίλεη ιεία καη 

επηθάλεηα. Οηθνλνκηθή, απνδνηηθή, αλζεθηηθή θαη αμηόπηζηε ιύζε γηα ηνλ επαγγεικαηία 

ειαηνρξσκαηηζηή. 

 

ΠΡΟΔΡΓΑΙΑ 
Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη ιείεο, ρσξίο ζθόλε, ιάδηα ή ηπρόλ ζαζξά 

πιηθά.  Χξεζηκνπνηνύκε αθξπιηθό ζηόθν νηθνδνκώλ γηα λα ζηνθάξνπκε ηηο νπέο θαη λα 

ζπαηνπιάξνπκε ηπρόλ ξσγκέο.  ε θαηλνύξγηεο επηθάλεηεο από ζνβά, κπεηόλ, ηνύβια, 

γπςνζαλίδεο, θ.ι.π., θαζώο θαη ζπαηνπιαξηζκέλεο επηθάλεηεο εθαξκόδνπκε πξώηα δηάθαλν 

αζηάξη δηαιύηε, αξαησκέλν έσο 100% κε δηαιπηηθό πηλέινπ ή κηθξνληδέ αθξπιηθό αζηάξη 

λεξνύ αξαησκέλν 50 – 100% κε λεξό.  Παιηέο πδξνρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο (κε αζβέζηε ή 

θόιια) κπνξνύλ λα αζηαξσζνύλ κε δηάθαλν αζηάξη δηαιύηε. 

 

ΑΠΟΥΡΧΔΙ 
Δηαηίζεηαη ιεπθό. 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 
Δηαηίζεηαη ζε δνρεία ησλ 750mL, 3 L θαη 9 L. 

 

ΣΔΓΝΧΜΑ 
ηελ αθή ζε 15 – 30 ιεπηά, αλάινγα κε ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΔΠΑΝΑΒΑΦΗ 
Επαλαβάθεηαη κεηά από 3 – 4 ώξεο, αλάινγα κε ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΑΠΟΓΟΗ 
10 – 12 m

2
 / L γηα θάζε επίζηξσζε ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. 

 

ΑΡΑΙΧΗ 
Έσο 10% κε λεξό. 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
Με ξνιό, πηλέιν ή πηζηόιη airless. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ 
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε κε λεξό θαη αλ ρξεηάδεηαη κε ζαπνύλη ή 

απνξξππαληηθό. 

 

ΠΟΔ (Πτητικές Οργανικές Δνώσεις) 
Οξηαθή ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (θαηεγνξία Α/γ “Εξωηεπικών ηοίχων οπυκηών υποζηπωμάηων”, Σύπνο 

Τ): 40 g/L.  Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 29 g/L ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε). 

 

 

 

 

 

 

 



Colorato Ακρυλικό 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 

ΙΞΧΓΔ 
110 ± 10 K.U. (STORMER, 25

o
 C). 

 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 
1,57 ± 0,05 Kg / L. 

 

ΣΔΡΔΑ (% κ.β.) 

~ 65 (ΕΛΟΣ 1028). 

 

ΓΔΙΚΣΗ ΛΔΤΚΟΣΗΣΑ 

~ 89 (ASTM E313-98). 

 

ΓΔΙΚΣΗ ΚΙΣΡΙΝΙΜΑΣΟ 

~ 0,5 (ASTM Ε313-98). 

 

ΦΧΣΔΙΝΟΣΗΣΑ 

L ~ 96,5 (CIE L*a*b*). 

 

pH 

8 – 9. 

 

ΣΙΛΠΝΟΣΗΣΑ 

< 5 κνλάδεο ζηηο 60
ν
 (ΕΛΟΣ EN ISO 2813). 

 

ΔΠΑΝΑΒΑΦΙΜΟΣΗΣΑ 
Άξηζηε (ΕΛΟΣ 788). 

 

ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΚΑΙΡΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ιθαλνπνηεηηθή.  (ΕΛΟΣ EN ISO 2810). 

 

ΔΛΑΥΙΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

5
ν
 C (ΕΛΟΣ 788). 

 

ΛΟΓΟ ΚΑΛΤΠΣΙΚΗ ΑΝΣΙΘΔΗ (16 m
2 

/ L) 

> 0,94 (ΕΛΟΣ 721.  Σν πξόηππν ηζρύεη γηα ην ιεπθό θαη ηηο αλνηρηόρξσκεο απνρξώζεηο). 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 ρξόλνο ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο (ηδαληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο κεηαμύ 5
ν
 

C θαη 38
ν
 C). Αλαδεύνπκε θαιά πξηλ ηε ρξήζε. Μελ εθαξκόδεηε ην πξντόλ ζε ζεξκνθξαζίεο 

κηθξόηεξεο από 5
ν
 C, κεγαιύηεξεο από 35

ν
 C θαη/ή ζρεηηθή πγξαζία πάλσ από 80%. 

Επηθάλεηεο βακκέλεο κε αθξπιηθό ρξώκα Colorato πιέλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο καιαθό 

ζθνπγγάξη κε λεξό θαη ζε πεξίπησζε επίκνλσλ ιεθέδσλ κε απαιό, άρξσκν απνξξππαληηθό, 

κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ δύν εβδνκάδσλ από ηε βαθή ηνπο. 

 

ΤΓΙΔΙΝΗ, ΑΦΑΛΔΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Mαθξηά από παηδηά •Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ •Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΚΑΣΑΠΟΗ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ή έλα γηαηξό, εάλ 

αηζζαλζείηε αδηαζεζία.  

Πεξηέρεη 1,2-βελδηζνζεηαδνι-3(2Η)-όλε θαη κίγκα ησλ: 5-ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζηαδνιηλ-3-

όλε θαη 2-κεζπιν-2Η-ηζνζηαδνι-3-όλε (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

Σει. Κέληξνπ Δειεηεξηάζεσλ: 2107793777 


