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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Το LACBOARD είναι βερνικόχρωμα ματ, αλκυδικής βάσης για τη βαφή σχολικών πινάκων. Προσφέρει 
μια επιφάνεια εξαιρετικά ανθεκτική στη χάραξη από κιμωλία. Αντέχει στο συνεχές πλύσιμο-τρίψιμο και 
στεγνώνει γρήγορα. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα αφήνοντας μια τελική ματ επιφάνεια. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Ειδικό για τη βαφή σχολικών πινάκων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ρητίνη: Αλκυδική  
Πυκνότητα: 1.20±0.05 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες: 8±2 poise (ISO 2884.2) 
Στερεά κ.β.: 64.5±3.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251) 
Σημείο ανάφλεξης: 38±2°C (ΕΛΟΤ EN ISO1523) 
 

Απόχρωση 
Πράσινο (Νο18) και μαύρο (Νο59). 

 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά  
Στιλπνότητα 85°: 7±3 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813) 
Πρόσφυση (Cross Cut σε μέταλλο): 2 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409) 
Σκληρότητα (König): Νο 18: 60±5 sec, μετά από 7 ημέρες 
                                   No 59: 50±5 sec, μετά από 7 ημέρες  

(ΕΛΟΤ EN ISO 1522)                                                              

 

Απόδοση 
Απόδοση: 9±1 m²/Lt για 2 στρώσεις και ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Για τη βαφή καινούριων πινάκων συνιστάται πριν από το LACBOARD η χρήση στόκου σπάτουλας. 
Απαιτείται καλή ανάδευση πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή του LACBOARD γίνεται σε 2 στρώσεις. 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, πιστόλι.  
Διαλυτικό αραίωσης: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ  ή White Spirit. 
Ποσοστό αραίωσης: 10-20% κατά βάρος. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ, 
σαπουνάδα και νερό. 

Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό: 1 ώρα (ASTM D 1640). 
Χρόνος επαναβαφής: 4 ώρες.  
 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας 
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Σύνηθες σύστημα βαφής 
Οι επιφάνειες προετοιμάζονται με ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ. 
 
Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης. 
 

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75 Lt. 
 

Αποθήκευση 
1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
 

Παρατηρήσεις 

 Το LACBOARD δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.  

 

 

Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2020 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 

 


