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ECO
Οικολογικό Ακρυλικό Μονωτικό 
Υπόστρωμα, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση

Stain Blocker Aqua

Mατ ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, 
πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύστασης εμπο-
δίζει τη μετανάστευση των στεγνών λεκέδων από νικοτί-
νη, καπνό, παλιές υγρασίες, μαρκαδόρους, καφέ, χυμούς 
κτλ στην επιφάνεια του τελικού επιχρίσματος. Ενισχύει 
την πρόσφυση, αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και 
την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Συμβάλει στο 
ιδανικό φινίρισμα της επιφάνειας λόγω του δουλέματός 
του, και της μεγάλης καλυπτικής του ικανότητας μειώνο-
ντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις απαιτούμενες επιστρώσεις 
του τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ως μονωτικό υπό-
στρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων σε βαμμέ-
νες επιφάνειες, καθώς και νέες, κατάλληλα προετοιμα-
σμένες, από σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και μπε-
τόν. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, 
σχολεία και νοσοκομεία. Χρωματίζεται σε ανοιχτές απο-
χρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού KRAFT 
INSPIRED COLOR συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο 
στην ιδανική κάλυψη του τελικού επιχρίσματος.

Καλύπτει και μονώνει υδατοδιαλυ-
τούς ρύπους και οικιακούς λεκέ-
δες.
Ισχυρή πρόσφυση και καλυπτικό-
τητα.
Εύκολη και γρήγορα εφαρμογή, 
μαλακό δούλεμα, καλό άπλωμα.
Mειώνοντας την απορροφητικότη-
τα της επιφάνειας αυξάνει την 
απόδοση του τελικού επιχρίσμα-
τος βαφής.
Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και το 
Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών 
Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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ECO
Stain Blocker Aqua

 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-

φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και 
ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, 
μύκητες, σαθρές βαφές και υπολείμματα, 
φουσκωμένα χρώματα κλπ.

◆ Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: απαι-
τείται πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των 
σαθρών στοιχείων και ακολούθως εφαρμογή 
με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρό-
γκα ή βούρτσα, καθαρισμός και κατόπιν 1 
στρώση ECO STAIN BLOCKER AQUA.

◆ Τοίχοι-ταβάνια: 1-2 στρώσεις ECO STAIN 
BLOCKER AQUA.

◆ Ξύλινες επιφάνειες: Αποχαρτάρισμα, σπατου-
λάρισμα με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψι-
μο, καθάρισμα και 1-2 στρώσεις ECO STAIN 
BLOCKER AQUA.

◆ Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο 
υπόβαθρο: Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρι-
σμός, 1-2 στρώσεις ECO STAIN BLOCKER 
AQUA.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: 
βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον με 
1-2 στρώσεις ECO STAIN BLOCKER AQUA.

 Οδηγίες Εφαρμογής 
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο με συνθετική τρίχα, 

ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Αραίωση: 0-12% με νερό.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, 

σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες 
συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 6-8 ώρες, 
ενώ σε λερωμένες επιφάνειες, για την εξα-
σφάλιση της καλύτερης μόνωσης των ρύπων, 
συνιστάται η επαναβαφή μετά από 24 ώρες 
προκειμένου να επέλθει εις βάθος στέγνωμα 
του φιλμ. 

 Σε ιδιαίτερα λερωμένες επιφάνειες συστήνε-
ται να εφαρμόζεται και 2η στρώση ECO STAIN 
BLOCKER AQUA μετά από 24 ώρες από την 
1η.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 
65% σχετικής υγρασίας.

◆ Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την 
εφαρμογή στραγγίζουμε το υλικό καλά μέσα 
στο δοχείο, καθαρίζουμε τα εργαλεία με 
ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, 
καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊό-
ντος. Δεν αδειάζουμε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα.

 Συσκευασία 
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L και 

10L.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 
 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-

διά. Να φοράτε πάντα στολή εργασίας. Να 
πλένετε καλά τα χέρια σας στο τέλος της 
εργασίας σας. Ο χώρος εργασίας να αερίζε-
ται καλά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχομένου στην αποχέτευση ούτε μαζί με 
τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητού-
νται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση 
σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή απο-
βλήτων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
 210-7793777
 Πληροφορίες για τους λόγους για τους οποί-

ους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό 
το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. 
www.ecolabel.eu 

 Αποθήκευση
◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 

10°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας 
<65%.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
◆ Το προϊόν διατηρείται ως την επόμενη χρήση 

του εφόσον σφραγιστεί σωστά.

Αστάρια Α/ζ (Α/α) (Υ)

Οριακή τιμή φάσης II: 15g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση: 1,807g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)
Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (KU)
pH
Στιλπνότητα

Πρόσφυση
Θεωρητική Απόδοση
(m2/L)
Χρόνος Αποθήκευσης

*  ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής  
και τη μέθοδο εφαρμογής

1,35 (±0.02) {ISO 2811}
44
90-120 {ASTM D-562}
8,5-9,0
≤4 (γωνία παρατήρησης 60°)
≤10 (γωνία παρατήρησης 85°)
{ISO 2813}
> 3,0 MPa {ISO 4624}
8,44*

1 έτος τουλάχιστον


