
1

DRUCKFARBEN HELLAS AEBE. ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300
 210-5519500,  210-5519501, Ε-mail: paints.info@druckfarben.gr

KRAFT Epoxy Paint Aqua

Εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών

03/11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 

κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και γενικότερα δομικών 

επιφανειών αλλά και βιομηχανικά δάπεδα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, έχει πολύ 

υψηλή χημική αντίσταση, μεγάλη μηχανική αντοχή αλλά και αντιολισθητικές 

ιδιότητες. Παράλληλα έχει πολύ υψηλή απόδοση και μπορεί να χρωματιστεί σε 

άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Kraft Inspired Color. 

Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα, που μπορεί να 

προστατέψει από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν και σε μέταλλα

Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα

Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα

Αντιολισθητικές ιδιότητες

Σατινέ φινίρισμα

Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα

Σχεδόν άοσμο

Κατάλληλο για δομικές επιφάνειες και μέταλλα

Απεριόριστος αριθμός αποχρώσεων 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg/L) Γκρι, Λευκό: 1.29 (±0,02)  
{ISO 2811}

ΙΞΩΔΕΣ (KU) 70 – 80 {ASTM D-652}
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤ΄ΟΓΚΟ (%) 51 (±0,50)  
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (%) 59 (±0,50)  

ΑΝΑΜΕΙΞΗ 3/1 κ.ο.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
(POT LIFE)

2 - 3 ώρες (20˚C)

ΑΠΟΔΟΣΗ  (m2/L) 11 - 12*

ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ (μm) 50 – 60

ANTOΧΗ ΣΤΗ ΠΛΥΣΙΜΟ Μετά από 6 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 έτος τουλάχιστον
* : ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη 

μέθοδο εφαρμογής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή 

και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, 

φουσκωμένα χρώματα κλπ.

 Σε βαμμένες επιφάνειες με παλιό εποξειδικό: 2 στρώσεις KRAFT Epoxy Paint

Aqua.

 Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT Epoxy Primer Aqua για την εξασφάλιση 

της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια 

εφαρμόζονται 2 στρώσεις ΚRAFT Epoxy Paint Aqua.

 Η οποιαδήποτε εργασία πάνω στο δάπεδο πραγματοποιείται μετά την πλήρη 

σκλήρυνση του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

 Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.

 Αραίωση: 1η στρώση: 5 – 10 % με καθαρό νερό

2η στρώση: 0 – 5 % με καθαρό νερό

 Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1 - 2 ώρες, σε 25ºC και 50% σχετική 

υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).

 Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.

 Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 5 – 6 ημέρες.
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 Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

 Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5ºC και πάνω από 35ºC καθώς 

και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα 

αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  Σε περίπτωση επαφής με το 

δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική 

ενδυμασία και γάντια. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε 

καλά αεριζόμενο χώρο. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή 

τους επικίνδυνα απόβλητα. 

Περιέχει:
 Προϊόν αντίδρασης: Διφαινόλη Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξική ρητίνη (αριθμητικό 

μέσο μοριακό βάρος 700-1100).
 3,6-διαζαοκτανο-1,8-διαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 5˚C ΕΩΣ 35˚C

KAI ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  50 %.

 Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.


