Aquatex
Q

Το Μετάξι
που Αντέχει!!!
Ακρυλικό σατινέ
πλαστικό πολυτελείας
εσωτερικής χρήσης

Καταλληλόλητα για Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Το ακρυλικό χρώμα AQUATEX πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο
> 15000 κινήσεις
(ASTM D 2486-06)
& < 5 μm
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11998-08)
Class 1 (ΕΝ 13300-01)

Σατινέ επιφάνεια,
εύκολα καθαριζόμενη
Gloss @60˚: 19±6
(ISO 2813-14)
Mid sheen
(EN 13300-01)

Αντοχή σε διαλύτες
(δ/μα καυστικής σόδας 5% κ.β.)
Δεν παρατηρείται αλλοίωση του
υμένα (ISO 2814.04-17)

Αδιαπέραστο από νερό,
άλλα υγρά και βρωμιά
Χαμηλό έως μηδενικό
πορώδες σύμφωνα με την
αμερικάνικη πρότυπη μέθοδο
ελέγχου ASTM D 3258:
“Standard Test Method for
Porosity of Paint Films”

Τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ότι το AQUATEX είναι ένα χρώμα λείο, ανθεκτικό σε
τρίψιμο, εύκολο στον καθαρισμό και χωρίς επικάθηση ρύπων. Για τους λόγους αυτούς είναι κατάλληλο,
σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, για τη βαφή τοίχων σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, παρασκευαστήρια τροφίμων και γενικότερα, για κάθε επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
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Τριπλή υπεροχή: Προστασία. Αντοχή. Πολυτέλεια.
Το ΑQUATEX είναι ακρυλικό χρώμα πολυτελείας υψηλών αντοχών για εσωτερικές επιφάνειες τοίχων κυρίως.
Προσφέρει μια (σχεδόν σατινέ) βελουτέ επιφάνεια που αντέχει στον χρόνο. Δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας στον
χώρο όπου εφαρμόζεται. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης είναι ανθεκτικό σε διεργασίες καθαρισμού και συνιστάται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, κουζίνες, νοσοκομεία καθώς και για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εξαιρετικά λείο & μεταξένιο φινίρισμα

Εξαιρετική διάρκεια ζωής

Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα
και γδαρσίματα

Υψηλή προστασία από λεκέδες

Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
Εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή

Υψηλή αντοχή σε αλκάλια και υγρασία
Εύκολο καθάρισμα και μέγιστη αντοχή ακόμα
και στα πιο «σκληρά» οικιακά καθαριστικά

Δαχτυλίδι καπνού
CW065

Θέλετε να υπολογίσετε πόσο χρώμα χρειάζεστε
για να βάψετε το σπίτι σας;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
«Χρήσιμα εργαλεία – Υπολογισμός
χρώματος» και δείτε πόσο χρώμα θα
χρειαστεί να αγοράσετε.

Πρακτικές οδηγίες για σωστή εφαρμογή και άψογο αποτέλεσμα:
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Αφαιρείτε σαθρά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη βοήθεια
σπάτουλας. Επίσης καθαρίζετε την επιφάνεια από σκόνες και ρύπους.
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Εξομαλύνετε την επιφάνεια
με τον στόκο σπατουλαρίσματος
STOCOWALL SUPER FILL
ή για ακόμα πιο λείο
τελικό αποτέλεσμα
με τον έτοιμο στόκο STOCOWALL.
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Ασταρώστε με το οικολογικό
και υψηλότατης απόδοσης
αστάρι νερού PRIMEX A-300.

04

Αραιώστε με νερό (5-10%)
το AQUATEX και εφαρμόστε
δύο στρώσεις (η δεύτερη
στρώση αφού στεγνώσει καλά
η πρώτη, σε περίπου 5 ώρες).

Οι πλήρεις αντοχές επιτυγχάνονται σε διάστημα 20-30 ημερών μετά τη βαφή.
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Το AQUATEX διατίθεται σε λευκό και
σε χιλιάδες αποχρώσεις
μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM
σε μικρή, μεσαία και μεγάλη συσκευασία.
Επίσης χρωματίζεται με ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ
(ποσοστό προσθήκης έως 10% κ.β.).
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