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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ακρυλικό χρώμα νερού πολλαπλών χρήσεων. Άοσμο, υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές 
συνθήκες, την φθορά και το πλύσιμο. Υψηλής καλυπτικότητας και εύκολο στην χρήση. Οι 
αποχρώσεις αναμειγνύονται μεταξύ τους. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για διακόσμηση κάθε είδους επιφάνειας όπως ξύλο, μέταλλο, μπετό, σοβά, γυψοσανίδα, πηλό, 
χαρτόνι, καμβά, πέτρα κλπ. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για χειροτεχνίες σε 
σχολεία, καλλιτεχνικές σχολές, κλπ. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετό, πέτρα, πηλό, γύψο, 
ξύλο, χαρτί, σίδερο, καμβά, πολυστερίνη, κλπ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φινίρισμα:    Σατινέ. 
Αποχρώσεις:    Ασημί, Κόκκινο Χρυσό, Κίτρινο Χρυσό, Μπρονζέ, 
Χάλκινο 
Πυκνότητα:    1.10 έως 1.24 g/cm3 (αναλόγως με την απόχρωση) 
PH:       8-9 σε 20ο C 
Ρευστότητα: 90-120 K.U. Stormer   (ανάλογα με την απόχρωση) σε 

23ο C 
Πηγμέντα:    Διοξείδιο τιτανίου και επεκτατικά υψηλής ποιότητας 
Καλυπτικότητα:      10-12m2/L 
Χρόνος στεγνώματος:  45-60 λεπτά σε 23ο C 
Επαναβαφή:       6 ώρες 
Αραίωση & καθαρισμός εργαλείων: Νερό 
Συσκευασία:     50, 80, 250 & 500ml. 
 
Διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές σε 
χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα, κλπ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρμογής:    Πινέλο, ρολό ή πιστόλι 
Εφαρμόστε σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Σφραγίστε 
πορώδεις επιφάνειες με TITAN GESSO ή ACUALUX Gloss Varnish. 
  
Προετοιμασία γυμνών επιφανειών: 

Τσιμέντο, μπετόν:    Απευθείας, αραιώνοντας την πρώτη στρώση 25-30%. 
Γύψος ή ξύλο:    ΤΙΤΑΝ Sealing Primer 
Σίδερο:  TITANLUX Synthetic Rust Preventive Primer ή TITAN 

Electrolytic Red Lead 
Μόλυβδος, ψευδάργυρος ή χαλκός:  TITAN Phosphatizing Primer 
Γύψος σκονισμένος:    Acualux Gloss Varnish 
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Ήδη βαμμένες, παλαιές επιφάνειες: Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, 
πλύνετε την, τρίψτε την απαλά με γυαλόχαρτο, και εφαρμόστε απευθείας το ACUALUX. Αν η 
προηγούμενη βαφή δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφαιρέστε την πλήρως και συνεχίστε την 
διαδικασία όπως σε νέες επιφάνειες. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προϊόν με βάση νερού. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 
 
Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία από 
θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


