
 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πλαστικό λευκό οικονομικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης με βάση ακρυλικό 
συμπολυμερές γαλάκτωμα κατάλληλο για την βαφή ταβανιών, αποθηκών, 
κλιμακοστασίων κλπ. Άοσμο, οικονομικό, εύκολο δούλεμα με ρολό, πινέλο ή 
πιστόλι, γρήγορο στέγνωμα, πολύ καλό άπλωμα χωρίς να αφήνει πινελιές. 
Επιτρέπει στην βαμμένη επιφάνεια να αναπνέει. Μεγάλη λευκότητα. 
 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται για πρώτο χέρι εκεί που το ζητούμενο είναι μια αξιόπιστη 
οικονομική λύση ή για φρεσκάρισμα σε επιφάνειες που ήδη έχουν βαφεί με 
υδρόχρωμα ή κόλλες. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση:   Ματ  λευκό   
Ιξώδες, 25° C:   100±10 K.U(STORMER, 25°C)    
Πυκνότητα (λευκό):  1,40±0,10 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)  
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  
Στην αφή:   1 ώρα 
Επαναβαφή:   μετά από 3-4 ώρες 
Απόδοση:  11±1m²/lit ανά στρώση στις κατάλληλα 

προετοιμασμένες επιφάνειες.  
Αραίωση:    10-20 % με νερό    
     
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε 
είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα 
παλαιών βαφών κλπ). Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών 
χρησιμοποιήστε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ της ΜΑΧΡΩ. Σε 
καινούργιες επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με υδροχρώματα, ασβέστη 
ή κόλλες εφαρμόστε ένα χέρι αραιωμένο με έως 20 % ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Μ-7 και 
ένα δεύτερο χέρι αραιωμένο με 10-15 %. Στην περίπτωση που οι 
προηγούμενες επιστρώσεις κόλλας, ασβέστη ή κακής ποιότητας 
υδροχρωμάτων έχουν φουσκώσει ή αποκολληθεί απομακρύνετε τα 
υπολείμματα με μηχανικά μέσα, ξύσιμο με σπάτουλα, τριβεία ή βρέξιμο και 
στην συνέχεια εφαρμόστε δύο χέρια ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Μ-7. Το χρώμα 
εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35° C. 
Ανακινείστε καλά πριν την χρήση. 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το 
περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και εάν χρειάζεται 
με απορρυπαντικό.  
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/α Χρώματα εσωτερικής 
χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°): 75 g/l (2007) και 
30 g/l (2010). To προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ.  
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