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To Universe
®

 Multiprimer είλαη έλα αθξπιηθό αζηάξη πξόζθπζεο κε βάζε ην λεξό κε αλαζηνιέα ζθνπξηάο. 

Καηάιιειν γηα πξνζηαζία κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ θαη πξόζθπζε ζε νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

επηθάλεηα όπσο ζίδεξν, αινπκίλην, αλνμείδσην αηζάιη, γαιβαληζκέλν κέηαιιν, ραιθό, ςεπδάξγπξν, μύιν, 

MDF, πνιπεζηέξα, κειακίλε θ.ιπ. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή θάιπςε θαη εύθνιε εθαξκνγή, εμαζθαιίδνληαο 

νκνηόκνξθε θάιπςε ζην ηειηθό ρξώκα. 

 

 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα 

 Αληηζθσξηαθέο ηδηόηεηεο 

 Μόλσζε ιεθέδσλ 

 

Πποεηοιμαζία Επιθανειών 
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, ζηαζεξή θαη θαζαξή από ζθόλεο, ινηπά ππνιείκκαηα θαη ζαζξέο παιηέο 

βαθέο. Απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο θαη έθζεζε πξνο απηή. πζηήλεηαη πγξό ηξίςηκν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ. 

Πποηεινόμενα ζςζηήμαηα βαθήρ 
ε νέερ επιθάνειερ 

Εθαξκόζηε 1 – 2 ζηξώζεηο Universe
®
 Multiprimer 

Σοισοποιία (ωπίμανζη 30+ ημέπερ): πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξώµαηνο,  εθαξκόζηε  κηα  ζηξώζε  αζηάξη  

λεξνύ  Universe
®
 Multiprimer  

ε ήδη βαμμένερ επιθάνειερ 

Ειέγμηε ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ βακκέλνπ ππνζηξώκαηνο. Αθαηξέζηε νηηδήπνηε ζαζξό θαη εθαξκόζηε 1 ζηξώζε 

Universe
®
 Multiprimer. ηε ζπλέρεη ηξίςηε ειαθξώο ηελ επηθάλεηα κε πγξή κέζνδν.  

 

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 
Φοπέαρ: 100% Αθξπιηθό  

Φινίπιζμα: Semi – Matt  15 – 25 units @ 60
o
 

ημείο Ανάθλεξηρ: N/A  

ηεπεά καηά βάπορ: Semi – Matt 60±4% 

Βάπορ/Λίηπο: Semi – Matt 1.22kg (±0.02) 

ΠΟΕ:  Εηδηθά επηρξίζκαηα ελόο ζπζηαηηθνύ A/ζ (Τ) 

Οξηαθή ηηκή ΠΟΕ: 140g/L. 
<60g/L 

Απόδοζη:   9 – 11 m
2
 αλά ιίηξν αλά ζηξώζε 

Πάσορ βαθήρ: Μάη @ 100κm πγξό; 40κm ζηεγλό 

ηέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.): ηελ αθή ½ ώξα 
 Επαλαβαθή 24 ώξεο 

Απαίωζη  Νεξό 

Tinting Kraft Inspired Color Universal Colorants Semi – Matt  
 White Base         √ 
   
   

ςζκεςαζίερ: 1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L) 
 

 

 

  

Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish Universe
®
 Multiprimer 
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Εθαπμογή 

Θεξκνθξαζία (αέξα, επηθάλεηαο θαη πιηθνύ): Εθαξκόζηε ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 5 
ν
C.  

 

Πεξηζζόηεξεο από κία ζηξώζεηο απαηηνύληαη ζε λέεο ή κε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο, ζε κεγάιεο αιιαγέο 

ζηελ απόρξσζε, ή ζε πεξίπησζε ζθνύξσλ ή δσληαλώλ απνρξώζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή θάιπςε θαη εκθάληζε. 

 

Airless Spray: Πίεζε/Αθξνθύζην/Αξαίσζε 2000 psi/.015’’- .019’’/ 5-10% θαη όγθν κε λεξό 

Πινέλο: Πηλέιν/Αξαίσζε Nylon-Polyester / 5-10% θαη όγθν κε λεξό 

Ρολό: Αξαίσζε 5-10% θαη όγθν κε λεξό 

 

Οδηγίερ μεηά ηην εθαπμογή 
 Καζαξίζηε όια ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. 

 Κιείζηε θαιά ην δνρείν ώζηε λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα κειινληηθή ρξήζε θαη απνζεθεύζηε ην πξηλ 

ή κεηά ην άλνηγκα ζε δξνζεξό κέξνο καθξηά από ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην ή ην παγεηό. 

 

 

Αποθήκεςζη 
 

 Μελ εθαξκόδεηε ζε ζεξκνθξαζίεο <5 °C or > 35 °C θαη ζρεηηθή πγξαζία >65%. 

 Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζε ζεξκνθξαζίεο από 5 °C έσο 35 °C θαη ζρεηηθή πγξαζία <50%.  

 Δηαηεξείηε ηα δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά. 

 

 

Οδηγίερ Τγιεινήρ, Αζθάλειαρ και Πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ 
 

Δηαβάζηε πξνζεθηηθά πξηλ ηε ρξήζε ην δνρείν ηνπ πξντόληνο. Γηα πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην 

Δειηίν Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο ηεο νδεγίαο 1272/2008 ΕΕ (CLP) 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΗ: Σα άνω τεχνικά ςτοιχεία, πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ και οδθγίεσ βαςίηονται ςτισ επιςτθμονικζσ γνώςεισ, εργαςτθριακζσ μελζτεσ 

και τθ μακροχρόνια εμπειρία μασ, ωςτόςο οι ωσ άνω πλθροφορίεσ κα πρζπει να κεωροφνται ενδεικτικζσ και να επανεξετάηονται ςε κάκε 

περίπτωςθ ςε ςχζςθ με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και τθν κάκε πρακτικι εφαρμογι. υνεπώσ, κα πρζπει να εξετάηεται θ καταλλθλότθτα του 

προϊόντοσ για κάκε ςυγκεκριμζνθ χριςθ, κατόπιν ενθμζρωςθσ από τθν τρζχουςα ζκδοςθ του Εντφπου Σεχνικών Πλθροφοριών ςτθν ιςτοςελίδα 

μασ www.kraftpaints.gr, κακώσ και επικοινωνίασ με το τεχνικό τμιμα τθσ εταιρείασ μασ, αν υπάρχει ανάγκθ. Η εταιρεία μασ εγγυάται τθν 

ποιότθτα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ ςε κάκε περίπτωςθ ο χριςτθσ φζρει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ ςχετικά με τυχόν ανεπικφμθτεσ 

επιπτώςεισ από τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

DRUCKFARBEN HELLAS S.A. 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 19 300 ΑΣΣΙΚΗ | TΗΛ.: +30 210 55 19 500 – 
FAX: +30 210 55 19 501 

www.druckfarben.gr  | www.kraftpaints.gr  

Γπαμμή Επικοινωνίαρ / Παπαγγελιών Υωπίρ Υπέωζη 

800 111 7700 Δεπηέξα - Παξαζθεπή, 8.00 π.κ - 04.00 κ.κ. 

Email: paints.orders@druckfarben.gr  
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