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Master

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα

Το Master είναι πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας
με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Χάρη στην προηγμένη
τεχνολογία της φωτοκατάλυσης συνεισφέρει στη μείωση των βλαβερών ρύπων που εγκλωβίζονται μέσα στο
σπίτι, συντελώντας στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής
ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό.

» Υψηλή καλυπτικότητα
» Αντοχή στο πλύσιμο
» Υπέροχο ματ φινίρισμα

Αραίωση
5-15%

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m2/L

Μέθοδος
εφαρμογής
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless

Στέγνωμα
1-2 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τυπος φορέα
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811@25°C}

Συμπολυμερές PVA-VeoVa
Λευκό
1,46 (±0,02)
Βάση P
1,46 (±0,02)
Βάση T
1,39 (±0,02)
Βάση D
1,36 (±0,02)
Βάση A
1,32 (±0,02)
Στερεά κ.β. (%) {ΙSO 3251-03}
60% (±3%)*
Στερεά κ.o. (%) {ΙSO 3233-98}
47% (±3%)*
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}
95KU (±15KU)*
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}
70KU (±15KU)*
Στιλπνότητα 60°C {ISO 2813-99}
2 (±1)*
Στιλπνότητα 85°C {ISO 2813-99}
3,5 (±2)*
2
Καλυπτική Ικανότητα στα 20m /L {ISO 6504/3} 94%**
Καλυπτική Ικανότητα {ISO 3905}
≥ 97,2% @ 150μm υγρό φιλμ**
Καλυπτική Ικανότητα (αποχρώσεις) {ISO 3905} 95%-100% @ 150μm υγρό φιλμ*
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}
89,5 (±1,5)**
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}
0,3 (±0,3)**
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φίλμ (2 στρώσεις) 65μm (±5μm)
Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007}
Καμία επίδραση στο χρώμα
και τη στιλπνότητα
Αντοχή στην υγρή έκπλυση {ASTM 2486-06} 3000-8000 cycles*
Αντοχή στην αποκόλληση {ISO 2409}
Ποσοστό αποκόλλησης < 5%
Αντιμικροβιακή δράση {ISO 22196:2011}
≥ 99,98% εξουδετέρωση
μικροβίων @ 24h***
Φωτοκαταλυτική δράση {ISO/TC 206}
2% μείωση NOx @ 300h
υπό UV ακτινοβολία****
10 (1 μήνας @ 50°C)
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση
(σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)
{ASTM D 1849-95}
* ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.
** ισχύει για το λευκό.
*** έλεγχος στους μικροοργανισμούς Escherichia coli και Staphylococcus aureus.
**** η συνεισφορά της φωτοκαταλυτικής ιδιότητας ισχύει μόνο για το λευκό και τη Βάση P.

Παρέχει πιστοποιημένη αντιμικροβιακή προστασία στην βαμμένη επιφάνεια, πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του
τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ
φινίρισμα. Το λαμπερό του λευκό και οι χιλιάδες ζωντανές αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο
και το κιτρίνισμα, αναβαθμίζοντας αισθητικά
τους χώρους. Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται
ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.
04/2015 Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές
(Υ) (Α/α)
Οριακή τιμή: 30g/L
Μ
 έγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου
προς χρήση: 29g/L
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Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείµµατα.
» Σε νέες επιφάνειες: πριν την εφαρµογή του χρώµατος, εφαρµόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το
KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT Dur Aqua White ή
KRAFT Haft.
» Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα: χρησιμοποιήστε KRAFT Spachtel.

» Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμoύ KRAFT
INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να
χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από
το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.
» Oι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες ισχύουν στο λευκό και
στις ανοιχτές αποχρώσεις (Βάση P).

» Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων: χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων
KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.

Οδηγίες ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑσφαλΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οδηγίες Εφαρμογής
» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον.

» Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζονται αμέσως μετά
τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με
ζεστό νερό και σαπούνι.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε
25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος
επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον
ζητηθεί.

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε το χρώµα προσθέτοντας έως 1,5 lt νερό βρύσης στα 10 λίτρα χρώµατος (5-15% κατ’ όγκο) και ανακινήστε καλά.
» Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT Master για τέλειο αποτέλεσμα
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και
πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής
υγρασίας.
» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από
την έκθεση στον ήλιο.

Το χρώμα περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά πυριθειόνη
του ψευδαργύρου (cas 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου (cas 1314-13-2) και IPBC (cas 55406-53-6) για
τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.
Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-2(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του
προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

Συσκευασία

210-7793777

» Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 375ml, 750ml,
3L και 10L.

Αποθήκευση

» Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L,
3L και 10L.

»Α
 ποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C
έως 35°C.
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Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700
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