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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ειδικός ακρυλικός στόκος, άοσμος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 
επιδιόρθωση των μικρών ατελειών των ξύλων και των οικοδομικών 
επιφανειών. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει 
εύκολο δούλεμα και στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει σκασίματα. Τρίβεται 
εύκολα με γυαλόχαρτο και προσδίδει μια ανθεκτική επιφάνεια η οποία αφού 
βαφεί με τα τελικά χρώματα αφήνει ένα εξαιρετικής ποιότητας αποτέλεσμα. 
Κόβεται και τρυπιέται εύκολα. Μεγάλη απόδοση. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια, σε σοβά, μπετόν, τούβλα κλπ, 
ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε άριστα 
προστατευτικά και αισθητικά αποτελέσματα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση:    Ματ λευκό. 
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  
•Στην αφή:    1 ώρα 
•Τρίψιμο:    μετά από 4  ώρες 
Απόδοση:  2-3 m²/kg στις κατάλληλα προετοιμασμένες 

επιφάνειες.  
 
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). Ο  ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Μ-10 
εφαρμόζεται με σπάτουλα σε διαδοχικές λεπτές επιστρώσεις. Αφού 
στεγνώσει και σκληρύνει, σε θερμοκρασία από 10°C έως 35° C, τρίβεται με το 
κατάλληλο γυαλόχαρτο. Όσο πιο λεπτό είναι το γυαλόχαρτο, τόσο πιο λεία και 
χωρίς ατέλειες θα είναι η τελική επιφάνεια αφού βαφεί με τα κατάλληλα 
χρώματα. Μπορεί να επαναβαφεί με κάθε είδους χρώμα ή βερνίκι νερού ή με 
βερνίκια και χρώματα διαλύτου της ΜΑΧΡΩ.  
 
 
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 τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. 
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός 
χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με 
τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση 
για την διάθεση και αποκομιδή τους. 
 
 

ΜΑΧΡΩ Α.Ε 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460 
www.machro.gr  - machro@machro.gr 


