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VINYFLEX ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
                     

 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTΙΚΑ  
 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για τη βαφή νέων επιφανειών ή την 

επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων και μπετόν μετά από 

κατάλληλη προετοιμασία. Συνδυάζει τη μεγάλη καλυπτικότητα, απόδοση και λευκότητα 

με το εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα. Αποτελεί οικονομική λύση, που είναι ιδανική 

για χώρους που απαιτείται συχνή επαναβαφή.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στιλπνότητα : Mατ με γυαλάδα 6-10 μονάδες στις 85Ο
.   

 

Ειδικό βάρος : 1,53– 1,57 kg/lt. 
 

Απόδοση : 10 – 12 m2 /lt ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. 
 

Αραίωση : 5 – 10% σε όγκο με νερό. 
 

Κατηγορία VOC : :  «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. 
Οριακή τιμή VOC=30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC 
προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις 
της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές 
πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C 
 

Στέγνωμα : Επιφανειακό σε 1-2 ώρες. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή 
του στο  πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες. 
 

Επαναβαφή  : 4 – 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και 
υγρές συνθήκες.  
 

Αποχρώσεις  : Λευκό. 

ΜΜΑΑΤΤ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ      

ΝΕΑ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3lt και 9lt.   
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι Airless.  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 
υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά. Ασταρώνουμε με Smaltoplast 
Universal Primer ή ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ενώ επιφάνειες με πρόβλημα λεκέδων από 
νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, 
μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις VINYFLEX πλαστικό.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μεσα στο δοχείο ή στη 
σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και 
καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο 
με ισχυρά απορρυπαντικά.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία  του χώρου 8–30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80 %.  Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του 
χρώματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από 
την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Το προϊόν VINYFLEX πλαστικό δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. 


