Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά
Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

Βερνικόχρωμα διαλύτου υψηλής στιλπνότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες
επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική
πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των
πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και
προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση
λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο
κιτρίνισμα και αποδίδει ένα λείο γυαλιστερό
φινίρισμα. Διατηρεί την στιλπνότητα και την
απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία
το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να
είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι’αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
Δουλεύεται εύκολα 			
Απλώνεται ομοιόμορφα 			
Προστατεύει αποτελεσματικά
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Εμποδίζοντας τη διείσδυση της
υγρασίας παρέχει μακροχρόνια
αντισκωριακή προστασία.
Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη
ακτινοβολία, στο κιτρίνισμα και στις
αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν
εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.
Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία
εφαρμογής.
Δημιουργεί λείο φινίρισμα υψηλής
στιλπνότητας.

Metal 3in1
Λείο Γυαλιστερό

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα,
σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα,
κλπ.
Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη
ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT
SPACHTEL.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες,
προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς
ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός
και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - ΛΕΙΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου,
αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού
προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση
με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά
από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT
METAL 3 in 1 - ΛΕΙΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2
στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.
Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης),
πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη
χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής
καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος
επιφανειακού στεγνώματος: 3-4
ώρες.
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και
κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του
65% σχετικής υγρασίας.

◆

Συσκευασία
Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και στις αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασίες των
0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε
καλά αεριζόμενο χώρο. Eπιβλαβές για τους
υδρόβιους οργανισμούς. Mπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.
Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.
Αποθήκευση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)
Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 499 g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος
(Kg/L) (±0.02)

Λευκό
1,25
Μαύρο
1,01
Γκρι
1,25
Κυπαρισσί
1,00
Καφέ
1,00
Κίτρινο
1,00
Κόκκινο
1,00
Μπλε
1,00
Μπλε Μυκόνου 1,00
Μπορντό
1,00
Πράσινο
1,00
{ISO 2811}
Ιξώδες (KU)
70-90
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
50 ± 2 {ISO 3251}
Στιλπνότητα (60°)
≥ 90 {ISO 2813}
Χρωματικές Συντεταγμένες b<2
Λευκού
L>95
Απόδοση (m2/L)
4-5* (2 επιστρώσεις)
Ελάχιστο Απαιτούμενο
>110
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)
Σημείο Ανάφλεξης
28°C
Χρόνος Αποθήκευσης
1 έτος τουλάχιστον
* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά
Αντισκωριακό Μεταλλιζέ Γυαλιστερό
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

Βερνικόχρωμα διαλύτου στιλπνότητας με
μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται
μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων προσφέροντας μεταλλιζέ επιφάνεια. Χάρη στην
ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και
των πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά
και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση
λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο
κιτρίνισμα και αποδίδει ένα μεταλλιζέ στιλπνό
φινίρισμα. Διατηρεί την στιλπνότητα και την
απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία
το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να
είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι’αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
Δουλεύεται εύκολα 			
Απλώνεται ομοιόμορφα 			
Προστατεύει αποτελεσματικά
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Εμποδίζοντας τη διείσδυση της
υγρασίας παρέχει μακροχρόνια
αντισκωριακή προστασία.
Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη
ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό
και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν
εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.
Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία
εφαρμογής.
Δημιουργεί γυαλιστερό μεταλλιζέ
φινίρισμα.

Metal 3in1

Μεταλλιζέ Γυαλιστερό

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή
και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα,
σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα,
κλπ.
Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα
προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT
SPACHTEL.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες,
προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς ή
βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός και
2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ γυαλιστερο.
◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου,
αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού
προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση
με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά
από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT
METAL 3 in 1-ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ γυαλιστερο.
◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές
περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.
Οδηγίες Εφαρμογής
Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης),
πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη
χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής
καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4
ώρες.
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και
κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του
65% σχετικής υγρασίας.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά
αεριζόμενο χώρο. Eπιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Mπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.
Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.
Αποθήκευση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆

◆

◆

Συσκευασία
Διατίθεται στις αποχρώσεις του χρωματολογίου σε συσκευασία 0,75L.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)
Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 499 g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος
(Kg/L) (±0.02)

Ιξώδες (KU)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Απόδοση (m2/L)
Ελάχιστο Απαιτούμενο
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

Ανθρακί
0,99
Ασημί
0,99
Γκρι Μπλε
0,99
Κεραμιδί
0,99
Πράσινο
0,99
Χαλκός
0,99
Χρυσό
0,99
{ISO 2811}
70-90 {ASTM D-562}
52,5 ± 2 {ISO 3251}
4-5*
≥110
28°C
1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά
Αντισκωριακό Μεταλλιζέ Ματ
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

Βερνικόχρωμα διαλύτου ματ για εσωτερική
και εξωτερική χρήση με μεταλλιζέ φινίρισμα.
Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες
επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική
πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των
πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και
προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση
λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει
στο κιτρίνισμα και αποδίδει ένα μεταλλιζέ
φινίρισμα. Διατηρεί την στιλπνότητα και την
απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία
το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να
είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι’αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
Δουλεύεται εύκολα 			
Απλώνεται ομοιόμορφα 			
Προστατεύει αποτελεσματικά
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Εμποδίζοντας τη διείσδυση της
υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.
Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη
ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό
και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν
εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.
Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία
εφαρμογής.
Δημιουργεί ματ ανάγλυφο μεταλλιζέ
σμάλτο με εξαιρετικό ιριδισμό.

Metal 3in1
Μεταλλιζέ Ματ

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα,
σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα,
κλπ.
Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη
ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT
SPACHTEL.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες,
προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς
ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός
και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΜΑΤ.
◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου,
αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού
προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση
με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά
από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT
METAL 3 in 1 - ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΜΑΤ.
◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2
στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.
Οδηγίες Εφαρμογής
Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης),
πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη
χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής
καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4
ώρες.
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και
κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του
65% σχετικής υγρασίας.
◆

◆

Συσκευασία
Διατίθεται στις αποχρώσεις του χρωματολογίου σε συσκευασία 0,75L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε
καλά αεριζόμενο χώρο. Eπιβλαβές για τους
υδρόβιους οργανισμούς. Mπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.
Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.
Αποθήκευση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)
Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 499 g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος
(Kg/L) (±0.02)

Ιξώδες (KU)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Απόδοση (m2/L)
Ελάχιστο Απαιτούμενο
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

Ανθρακί
1,47
Ασημί
1,47
Γκρι Μπλε
1,47
Κεραμιδί
1,47
Πράσινο
1,47
Χαλκός
1,47
Χρυσό
1,47
{ISO 2811}
70-90 {ASTM D-562}
52,5 ± 2 {ISO 3251}
4-5* (2 επιστρώσεις)
≥110
28°C
1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά
Αντισκωριακό Σφυρήλατο
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

Βερνικόχρωμα διαλύτου για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε
σκουριασμένες επιφάνειες, προσδίδοντας
τους εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου,
χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό
αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των πιγμέντων
του, αδρανοποιεί την σκουριά και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο κιτρίνισμα,
διατηρεί την στιλπνότητα και την απόχρωσή
του για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδίδοντας σφυρήλατο φινίρισμα. Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία το τελικό πάχος
του στεγνού φιλμ πρέπει να είναι μεγαλύτερο
των 110μm, και γι’αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
Δουλεύεται εύκολα 			
Απλώνεται ομοιόμορφα 			
Προστατεύει αποτελεσματικά

MADE IN E.U. DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E, ASPROPYRGOS ATTIKI, GREECE
TEL: +30 210 55 19 500 www.kraftpaints.gr - www.druckfarben.gr
Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελιών: χωρίς χρέωση

800 111 7700
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Εμποδίζοντας τη διείσδυση της
υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.
Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη
ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό
και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν
εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.
Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία
εφαρμογής.
Δημιουργεί στιλπνό σφυρήλατο
φινίρισμα.

Metal 3in1
Σφυρήλατο

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα,
σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα,
κλπ.
Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με
αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη
ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT
SPACHTEL.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες,
προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς
ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός
και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 Σφυρήλατο.
◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου,
αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού
προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση
με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά
από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT
METAL 3 in 1 - Σφυρήλατο.
◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2
στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.
Οδηγίες Εφαρμογής
Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης),
πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη
χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής
καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10%-15% κ.ο. με KRAFT
Διαλυτικό Νίτρου 1100
◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4
ώρες.
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και
κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του
65% σχετικής υγρασίας.
◆

◆

Συσκευασία
Διατίθεται στις αποχρώσεις χρωματολογίου
σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται
και σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε
εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το
δέρμα. Αποφέυγετε την επαφή με τα μάτια.
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο
περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο
χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται
μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Eπιβλαβές
για τους υδρόβιους οργανισμούς. Mπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.
Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.
Αποθήκευση
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)
Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 499 g/L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος
(Kg/L) (±0.02)

Ιξώδες (KU)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Απόδοση (m2/L)
Ελάχιστο Απαιτούμενο
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος Αποθήκευσης

Ασημί
1,00
Χρυσό
1,00
Χαλκός
1,00
Κυπαρισσί
1,00
Μπλε Αιγαίου
1,00
Μπλε Ιονίου
1,00
Μπορντό
1,00
Γκρι
1,00
Μαύρο Ανθρακί 1,00
Βεραμάν
1,00
{ISO 2811}
70-90 {ASTM D-562}
47,5 ± 2
4-5* (2 επιστρώσεις)
≥110
28°C
1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

