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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Pronetic της Coovar είναι είναι 2 σε 1, μαγνητικό χρώμα και μαυροπίνακα μαζί, καθώς 
δημιουργεί επιφάνεια μαγνητική όπου μπορούν να στερεωθούν μαγνήτες και παράλληλα μπορεί 
να γραφτεί με κιμωλία.   

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Protenic μαγνητικό χρώμα μαυροπίνακα της Coo-Var παρέχει ένα μαύρο εντελώς ματ 
φινίρισμα με μαγνητικές ιδιότητες σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες όπως σε τοίχους, 
ξύλινες σανίδες και επιφάνειες MDF καθώς και σε πλήθος άλλων επιφανειών κατόπιν δοκιμής. 
Ιδανικό για σπίτια, σχολεία, ξενοδοχεία, γραφεία, εστιατόρια. Για εσωτερική χρήση. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φινίρισμα:                  Ματ 
Αποχρώσεις:      Μαύρο 
Ειδικό βάρος :                 2,25                         
Στερεά όγκου                 55%     
Απόδοση:       10τ.μ./L    
Χρόνος στεγνώματος: Στην αφή 30 λεπτά Πλήρως 2 ώρες  
Επαναβαφή:     3 ώρες 
Αραίωση & καθαρισμός εργαλείων: Νερό 
Συσκευασίες:                 500ml, 1L, 2,5L 
Διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές σε 
χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα, κλπ. 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος 
υ κατηγορίας Α/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 140g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς 
χρήση περιέχει κατά μέγιστο 30 g/l ΠΟΕ.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής                Πινέλο   
Αραίωση κατά προσέγγιση               5%     
Πάχος φιλμ:       50-55 dry microns     
Προετοιμασία: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση .Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες 
που πρόκειται να βάψετε είναι καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωμένες.  
Τοίχος & ξύλο: εφαρμόστε απευθείας χωρίς αστάρι. Μη-σιδηρούχα μέταλλα: χρησιμοποιήστε 
αστάρι μετάλλων νερού.  
Ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν, τριφτούν και καθαριστούν επαρκώς, για 
να εξασφαλισθεί καλή πρόσφυση του τελικού χρώματος. Απομακρύνετε ξεφλουδίσματα και 
σαθρά σημεία. Συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια.  
Εφαρμογή:  Εφαρμόστε τουλάχιστον 3 στρώσεις σύμφωνα με την συνήθη πρακτική ορθής 
εφαρμογής χρωμάτων. Η θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος δεν πρέπει να είναι 
κατώτερη των 7 βαθμοί κελσίου. 
Παρατηρήσεις: για χρήση ως μαυροπίνακα, αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία βαφής και 
στεγνώσει καλά η επιφάνεια, χρησιμοποιήσετε μια κιμωλία πλαγιαστά για να «λερώσετε» 
ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια καθαρίστε με ένα νωπό πανί και αφήστε να στεγνώσει.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

PRONETIC MAGNETIC & 
CHALKBOARD PAINT 

2 σε 1 Μαγνητικό Χρώμα Πινάκων Μαύρο 
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