
Τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική χρή-
ση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά 
κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες όπως 
εμφανές μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκο-
νία, ασβεστοκονία. Εξαιρετικά ανθεκτικό στους 
ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους, 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς  και 
στο κιτρίνισμα. Συμπεριφέρεται άριστα στην 
υγρασία, τη βροχή και το χιόνι με αποτέλεσμα 
να προστατεύει τον οπλισμό του μπετόν από 
τη διάβρωση. Κατάλληλο για προστασία δαπέ-
δων από μπετόν, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, 
γκαράζ, αποθήκες. Συνιστάται ιδιαίτερα για 
παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, καθώς 
επίσης και για περιοχές με βαρύ χειμώνα. 
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Αντιρρυπαντικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου με ακρυλικές 
ρητίνες για εξωτερική χρήση
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Ανθεκτικό στους ατμοσφαι-
ρικούς και βιομηχανικούς 
ρύπους.
Άριστη συμπεριφορά στην 
υγρασία, τη βροχή και το 
χιόνι.
Εξαιρετική κάλυψη και πρό-
σφυση.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα 
Απλώνεται ομοιόμορφα 
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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Betonyl
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η 

επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκου-
ριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φου-
σκωμένα χρώματα κλπ.

 Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με 
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή 
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζό-
μενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου. 
Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL 
μετά από 24 ώρες.

◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο, 
KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με 
KRAFT DUR διαλύτου. Εφαρμογή 2 στρώσε-
ων KRAFT BETONYL μετά από 24 ώρες.

◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβα-
θρο: 2 στρώσεις KRAFT BETONYL.

◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR 
διαλύτου για την εξασφάλιση της καλής πρό-
σφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και 
μετά από 24 ώρες εφαρμόζονται 2 στρώσεις 
ΚRAFT BETONYL.

◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, 
καθαρισμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με 
KRAFT DUR διαλύτου και μετά από 24 ώρες 
εφαρμογή 2 στρώσεων  KRAFT BETONYL.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσμα-
τα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχι-
στον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR δια-
λύτου.

 Οδηγίες Εφαρμογής Χρώματος 
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος 

ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή 

απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο 
το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια 
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

◆ Αραίωση:
 ◆ 1η στρώση: 3-5%
   με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
  ◆ 2η χέρι: 0-5%
   με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, 

σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες 
συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 

5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

◆ Απόδοση: 8-10m2/L ανάλογα με την απορρο-
φητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες 
βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής. 

 Συσκευασία 
◆ Διατίθεται σε Λευκό και Γκρι σε συσκευασίες 

των 3L.
◆ Το Λευκό χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώ-

σεις «off-white» με το Σύστημα Ανάμειξης 
Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 
 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-

διά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέ-
κτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο 
περισυλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλή-
των. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέ-
σως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται 
μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευ-
τείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας 
αυτού του προϊόντος.

   Δεν περιέχει μόλυβδο.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
 210-7793777

 Αποθήκευση 
◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 

5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας<65 %.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ) 
(Α/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση 499g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Στέρεα κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
Στιλπνότητα

Δείκτης Λευκότητας
Δείκτης Κιτρινίσματος
Απόδοση (m2/L)
Σημείο Ανάφλεξης
Aντοχή στη Βροχή
Χρόνος Αποθήκευσης
* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής 
και τη μέθοδο εφαρμογής

Λευκό: 1,38 (±0,02)
Γκρι: 1,38 (±0,02)
{ISO 2811}
52±1
70-90(ASTM D-562)
<10 (γωνία παρατήρη-
σης 85°) {ISO 2813}
W1 >85 (ASTM E313-98)
Y1 <1,0 (ASTM E313-98)
8-10
38°C
Μετά από 7 ημέρες
1 έτος τουλάχιστον


