
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

To AQUALAC M-800 είναι ένα άοσμο συνθετικό βερνικόχρωμα υδατοδιαλυτό, 
παρασκευασμένο με 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Δεν περιέχει 
μόλυβδο, χρωμικά ή βαρέα μέταλλα. Διατίθεται σε γυαλιστερό ή σατινέ 
φινίρισμα. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού HARMONY DESIGN της 
ΜΑΧΡΩ σε απεριόριστες αποχρώσεις. Έχει πολύ μεγάλες αντοχές στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Δεν 
κιτρινίζει και διατηρεί την λευκότητά του στο πέρασμα του χρόνου. Εφαρμόζεται 
εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα, διαθέτει μεγάλη 
καλυπτικότητα και τέλειο φινίρισμα.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ενδείκνυται για την  βαφή και προστασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, 
τοίχων, γυψοσανίδων. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. 
Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση:   Γυαλιστερό  λευκό  ή Σατινέ 
Στιλπνότητα , 60°:  85± 5  για το γυαλιστερό 
                                       40 ± 5 για το σατινέ (EΛOT EN ΙSO 2813-99) 
Ιξώδες, 25° C :   100 ± 10 K.U.  (ΙSO 2884.02-03) 
Πυκνότητα (λευκό):  1.24± 0,05 gr/ml(ΙSO 2811.01-02,20°C)  
Στερεά κατά βάρος:  55± 2%  (EΛOT EN ΙSO 3251-03) 
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  
• Στεγνό στο άγγιγμα:  1-2 ώρες 
• Στεγνό στο βάθος:  3-5  ώρες 
• Χρόνος επαναβαφής:     5-6ώρες 
Απόδοση : 9±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 45± 5 μm.  
              13,5 ±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 30± 5 μm.  
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Συνιστάται οι επιφάνειες που θέλουμε να βάψουμε (ξύλινες ή μεταλλικές), να 
έχουν πρώτα προετοιμαστεί και ασταρωθεί με AQUALAC Μ-801 
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της ΜΑΧΡΩ. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί πάνω σε 
πορώδεις επιφάνειες όπως, γυψοσανίδες, σοβάδες μπετόν κλπ αυτές πρέπει 
αφού τριφτούν και καθαριστούν από σαθρά υλικά και να περάσουμε 
AQUALAC ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ή VILEDUR M-20  της ΜΑΧΡΩ αραιωμένο 
100% με διαλύτη. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Για χρήση με ρολό ή 
πινέλο αραιώνεται 5-10 % με νερό. Για χρήση με πιστόλι αραιώνεται με 15-20% 
με νερό. Θερμοκρασία εφαρμογής: 5 έως 40 ° C .   
 
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. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση νερό και απορρυπαντικό. 
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 
Το AQUALAC M-800 σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2004/42/ΕΚ ,ανήκει στην 
κατηγορία Α/δ ( Εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων 
από ξύλο και μέταλλο) σύμφωνα με την οποία τα αποδεκτά όρια ΠΟΕ είναι 130 
g/l στο έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l ΠΟΕ 
(έτοιμο προς χρήση). 
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