
 

 

 

JET PLAST M-5 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξαιρετικής ποιότητας άοσμο πλαστικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης με βάση το 

πολυμερές styrene-acrylic. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού HARMONY 

DESIGN της ΜΑΧΡΩ σε απεριόριστες αποχρώσεις. Πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και 

λευκότητα. Εύκολο δούλεμα με ρολό , πινέλο ή πιστόλι airless.  Ισχυρή πρόσφυση, 

θαυμάσιο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα. Δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα πολύ 

απαλό στην αφή. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο. Διατηρεί αναλλοίωτες τις 

αποχρώσεις. 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες 

θέλουμε να επιτύχουμε εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα εξοικονομώντας χρόνο και 

χρήματα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση:   Ματ  λευκό  & αποχρώσεις 

Ιξώδες, 25° C:   110±10 K.U(STORMER, 25°C)    

Πυκνότητα (λευκό):  1,58±0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)  

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  

Στην αφή:   1 ώρα 

Επαναβαφή:   μετά από 3 ώρες 

Απόδοση:  11±1m²/lit ανά στρώση στις κατάλληλα 

προετοιμασμένες επιφάνειες.  

Αραίωση:    5-10 % 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 ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες 

με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα συνιστάται αστάρωμα με το μικρονιζέ 

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  Μ-9 της ΜΑΧΡΩ αραιωμένο έως 50% με νερό, ή με το Ακρυλικό 

αστάρι διαλύτου VILEDUR M-20 αραιωμένο έως 100 % με διαλύτη πινέλου Μ-30 της 

ΜΑΧΡΩ και στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 χέρια JET PLAST M-3. Για την επαναβαφή 

επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν 1-2  χέρια JET PLAST M-3. 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 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του 

προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 

ρούχα •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 

βιβλίο ή την ετικέτα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-

2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη [EC no. 247-500-7]  με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη 

[EC no. 220-239-6]  (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το 

αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

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°): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει 

κατά μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ.  
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