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To UNIVERSE
®
 Exterior Elastomeric Paint είλαη πςειήο πνηόηεηαο ειαζηνκεξέο κνλσηηθό θαη ρξώκα γηα 

εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Καιύπηεη ηέιεηα ππάξρνπζεο κηθξνξσγκέο θαη ηξηρνεηδή ελώ παξάιιεια πξνζηαηεύεη 

από κειινληηθή επαλεκθάληζε ηνπο ράξε ζηελ εμαηξεηηθά κεγάιε ειαζηηθόηεηα, αθόκε θαη ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δεκηνπξγεί κία εμαηξεηηθά, αλζεθηηθή αδηάβξνρε κεκβξάλε πνπ κνλώλεη θαη πξνζηαηεύεη 

από ηε βξνρή θαη ηελ πγξαζία. Αδηαβξνρνπνηεί ηελ επηθάλεηα θαη πξνιακβάλεη ηελ εκθάληζε πγξαζίαο θαη 

κνύριαο. 

 Εμαηξεηηθή ειαζηηθόηεηα 

 Μόλσζε από πγξαζία 

 Αληνρή ζην ρξόλν 

 

Πξνεηνηκαζία Επηθαλεηώλ 
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. 

Πξνηεηλόκελα ζπζηήκαηα βαθήο 
ε λέεο επηθάλεηεο 

Γπςνζαλίδεο: πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξώµαηνο,  εθαξκόζηε  κηα  ζηξώζε  αζηάξη  λεξνύ  όπσο  ην Universe
®
 

Primer 

Σνηρνπνηία (σξίκαλζε 30+ εκέξεο): πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξώµαηνο,  εθαξκόζηε  κηα  ζηξώζε  αζηάξη  

λεξνύ  όπσο ην Universe
®
 Primer ή ην Pratt & Lambert

®
 Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer ή ην 

Universe
®
 Multiprimer. 

ε επηθάλεηεο πνπ ρξεηάδνληαη επηδηόξζσζε 

Υξεζηκνπνηείζηε 100% αθξπιηθό ζηόθν όπνπ απαηηείηαη.  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Φνξέαο: 100% Αθξπιηθέο ξεηίλεο  

Φηλίξηζκα: Μάη 8-12 units @ 85
o
 

εκείν Αλάθιεμεο: N/A  

ηεξεά θαη όγθν:
*
 Μάη 46 ±2% 

ηεξεά θαηά βάξνο:
*
 Μάη 60±2% 

Βάξνο/Λίηξν:
*
 Μάη 1.40kg (±0.02) 

ΠΟΕ:  Εμσηεξηθώλ ηνίρσλ νξπθηώλ ππνζηξσκάησλ A/γ (Τ) 

Οξηαθή ηηκή ΠΟΕ: 40g/L. 
<39g/L 

Απόδνζε:   12 – 14 m
2
 αλά ιίηξν αλά ζηξώζε 

Πάρνο βαθήο: Μάη @ 100κm πγξό; 40κm ζηεγλό 

ηέγλσκα (@ 25°C, 50% R.H.): ηελ αθή 1-2 ώξεο 
 Επαλαβαθή 4-5 ώξεο 

Αξαίσζε  Νεξό 

Tinting Kraft Inspired Color Universal Colorants Μάη 
 Base 1   √ 
 Base 2   √ 
 Base 3   √ 

πζθεπαζίεο: 1 Gallon (3.785L), 2.5 Gallon (9.46L) 
* Τπνινγηζκέλα ζην Λεπθό   

Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish Universe
®
 Exterior Elastomeric Paint 
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Εθαξκνγή 

Να απνθεύγεηαη ε εθαξκνγή ζε πεξίπησζε επηθείκελεο βξνρήο ηηο επόκελεο 4 εκέξεο. 

 

Με βάθεηε επηθάλεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πγξαζία. Πξέπεη πξώηα λα βεβαησζείηε όηη πγξαζία έρεη ζηακαηήζεη θαη ε 

επηθάλεηα είλαη ζηεγλή. 

 

Αλ πξόθεηηαη γηα θξέζθν ζνβά ή ηζηκέλην, αθήζηε λα ζηεγλώζεη θαιά γηα ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ βάςεηε. 

 

Θεξκνθξαζία (αέξα, επηθάλεηαο θαη πιηθνύ): Εθαξκόζηε ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 5°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 

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

Ρνιό: Αξαίσζε 5-10% θαη όγθν κε λεξό 

 

Οδεγίεο κεηά ηελ εθαξκνγή 
 

 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. 

 

 Μπνξείηε λα πιύλεηε ηηο επηθάλεηεο απαιά κε καιαθό ζθνπγγάξη θαη λεξό θαη ζε πεξίπησζε επίκνλσλ ιεθέδσλ 

κε ιίγν απνξξππαληηθό, κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξώλ από ηε βαθή ηνπο. Οη ζθνύξεο απνρξώζεηο 

είλαη ιηγόηεξν αλζεθηηθέο ζην ζπρλό πιύζηκν. 

 

Απνζήθεπζε 
 

 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. 

 

 

Οδεγίεο Τγηεηλήο, Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 
 

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  

Γξακκή Επηθνηλσλίαο / Παξαγγειηώλ Υσξίο Υξέσζε 

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

Email: paints.orders@druckfarben.gr  

 

http://www.kraftpaints.gr/
http://www.druckfarben.gr/
http://www.kraftpaints.gr/
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