
 

 

REGAL SELECT® 
PREMIUM INTERIOR ΧΡΩΜΑ & ΑΣΤΑΡΙ

ΜΑΤΤΕ 548 
    

 

 

 

 

 

 

Μηδενικές εκπομπές
Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων, χαμηλής οσμής.

Αυτοασταρώμενο στα 
περισσότερα υποστρώματα.

Προσφέρει επίστρωση
ανθεκτική στη μούχλα.

Αντοχή στους λεκέδες.

Αποκλειστική τεχνολογία για
εύκολη αφαίρεση των λεκέδων.

Εξαιρετική κάλυψη.

Πλένεται ιδιαίτερα εύκολα.

Εύκολη εφαρμογή, καθαρισμός
και φρεσκάρισμα.

 

Ένα 100% ακρυλικό ματ χρώμα φινιρίσματος κορυφαίας 
ποιότητας που πλένεται εύκολα. Ιδανικό για επιφάνειες υψηλής 
καταπόνησης όπως διάδρομοι, σκάλες, σχολικά κυλικεία, 
αποδυτήρια, εργαστήρια.  Οι περισσότεροι οικιακοί λεκέδες 
απομακρύνονται με απαλό σαπούνι και νερό. Εφαρμόζεται 
εύκολα με πινέλο, ρολλό ή συσκευή ψεκασμού. Με εξαιρετική 
ικανότητα κάλυψης και επιπέδωσης. Αυτοασταρώμενο στα 
περισσότερα υποστρώματα.

 

  

Οικιακές ή εμπορικές εφαρμογές υψηλής επισκεψιμότητας 
όπου επιθυμείται ματ φινίρισμα εξαιρετικής ποιότητας. Νέες ή 
βαμμένες στο παρελθόν επιφάνειες τοίχου, γύψου, τοιχοποιίας 
ή με ταπετσαρία. Ασταρωμένο ή προηγουμένως βαμμένο ξύλο 
ή μέταλλο. Νέες ή βαμμένες ακουστικές οροφές.

Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία του αέρα και της 
επιφάνειας είναι χαμηλότερη από 10 °C (50 °F).
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Πληροφορίες προϊόντος Δεδομένα για τη Βάση 1   

Master Painters Institute MPI 53, 53 X-GreenTM, 143, 143 X-GreenTM

Αντιμικροβιακό - Το προϊόν αυτό περιέχει αντιμικροβιακά πρόσθετα, τα 
οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας και ερυσίβης στην επιφάνεια της 
μεμβράνης του χρώματος.
Κατάλληλο για πιστοποίηση LEED® v4
Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνια (CDPH v1)
Πιστοποίηση CHPS χαμηλής εκπομπής ρύπων
(Collaborative for High Performance Schools)
Το προϊόν αυτό της Benjamin Moore έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητα τρίτα 
μέρη και πληροί ή ακόμα υπερβαίνει τα δημοσιευμένα κριτήρια απόδοσης 
και περιορισμού χρήσης χημικών ουσιών της πιστοποίησης Green Seal™
GS-11 2015

Η Πράσινη Υπόσχεση της Benjamin Moore® έχει σκοπό να διασφαλίσει την 
εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας ότι το προϊόν αυτό πληροί και συχνά 
υπερβαίνει τα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και τα κριτήρια απόδοσης 
σχετικά με τις εκπομπές οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC), την εφαρμογή, 
τον καθαρισμό, τη δυνατότητα τριψίματος και τη συσκευασία του ενώ 
παράλληλα διασφαλίζεται το άριστο αποτέλεσμα που αναμένετε από την 
Benjamin Moore.

Διατίθεται μέσω του τοπικού εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα.
Για την τοποθεσία του εισαγωγέα σας καλέστε στο 
+30 210 28 88 700 ή επισκεφτείτε www.voyatzogloutrade.gr

     kg 
 

  C (40 F) 
 

– 
–   C F) 

 

    
          

 g/l           
g/l  

 A  :  -     
 

42.9

93

5.4

1Χ

Λευκό (01)



Regal® Select Premium Interior Paint & Primer, Matte 548 
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Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) 

       
Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer  

 
   

    
Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler  

    
   

     
V110 Acrylic Metal Primer 

    
    

 

 
 

    

 
 

Benjamin Moore® 518 Extender 
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Μη σιδηρούχα μέταλλα (γαλβανισμένα και από αλουμίνιο): 
Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά 
με γαλακτωματοποιητή λαδιού και γράσου για την αφαίρεση ρύπων. 
Οι νέες γυαλιστερές επιφάνειες από μη σιδηρούχα μέταλλα που θα 
υπόκεινται σε τριβή θα πρέπει να σκουπίζονται με πολύ λεπτό
γυαλόχαρτο ή ένα ατσαλόμαλλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης.

Δύσκολες περιοχές: Η Benjamin Moore προσφέρει μια ποικιλία 
ειδικών ασταριών για χρήση σε δύσκολα υποστρώματα όπως 
σοβατισμένες επιφάνειες, ξύλα που ξεφλουδίζουν, σημεία με λιπαρούς 
λεκέδες, σημάδια από κραγιόνια, σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες, 
γαλβανισμένο μέταλλο ή άλλες περιοχές που η πρόσφυση βαφής ή η 
μόνωση των λεκέδων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Συμβουλευτείτε 
ένα κατάστημα λιανικής πώλησης

Ανακατέψτε σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Περάστε ένα ή δύο χέρια. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε ένα κορυφαίας ποιότητας πινέλο Benjamin Moore® 
από νάιλον/πολυεστέρα, κορυφαίας ποιότητας Benjamin Moore® 
ρολό βαφής ή ένα παρόμοιο προϊόν. Εφαρμόστε το χρώμα 
γενναιόδωρα ξεκινώντας από άβαφη περιοχή σε υγρή περιοχή. Αυτό 
το προϊόν μπορεί εφαρμοστεί με σύστημα ψεκασμού.

1,500 - 2,500 psi, Ακροφύσιο: 0,013-0,017


