Βαφή τοίχων με ακρυλικό χρώμα
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

SPECIAL ACRYL Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα.
W-PRIMER. Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού.
DOMOREP.Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.
STUCCO CEM 100.Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.
STUCCO CEM 200.Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η αποκόλληση σοβάδων και η δημιουργία προβλημάτων υγρασίας σε εξωτερικούς
τοίχους λόγω βροχής, αποτελούν ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. Η σωστή αντιμετώπιση
τους, σε συνδυασμό με ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα , θα πρέπει να προσδίδει μια
αρχιτεκτονική λάμψη στο σπίτι , σε εμπορικό και βιομηχανικό χώρο αλλά και στα
δημόσια κτίρια κλπ

Η ΛΥΣΗ
Το SPECIAL ACRYL είναι ένα υψηλής ποιότητας χρώμα με ακρυλικές ρητίνες,
υψηλής αντοχής, με μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις ,ισχυρή πρόσφυση
και άριστη καλυπτικοτητα. Αποτελεί την ιδανική λύση για την εξωτερική βαφή του
κτιρίου ,συνδυάζοντας αποτελεσματικά προστασία και ανθεκτικότητα του δομικού
στοιχείου και κρατά ανεξίτηλες τις χρωμοσυνθεσεις της πρόσοψης για πάρα πολλά
χρόνια.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια
κλπ. Ατέλειες του σοβά επισκευάζονται με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
DOMOREP. Στην περίπτωση ατελειών σε εμφανή σκυροδέματα(όπως στα κούτελα),
στοκάρονται με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους STUCCO CEM 100 και STUCCO
CEM 200. Στην περίπτωση ρηγματωμενων επιφανειών οι αρμοί γεμίζονται, με
ελαστική ακρυλική μαστίχη , αφού ανοιχτούν με ένα τροχό περίπου 3mm. Για την
σταθεροποίηση του υποστρώματος ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό
αστάρι W-PRIMER.
Η κατανάλωση του W-PRIMER: 100-200 gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα
του υποστρώματος. Στη συνέχεια και μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η
ακρυλική βαφή SPECIAL ACRYL .

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το SPECIAL ACRYL και το
χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο έως και 10% με καθαρό νερό. Το υλικό
εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση
ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση SPECIAL ACRYL : 10-12 m2/lit ανά στρώση.
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Το SPECIAL ACRYL εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες και επάνω σε
όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τούβλα κλπ.
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το SPECIAL ACRYL είναι ακόμα
νωπό.
Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία,
σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC και σχετική υγρασία κάτω από
75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.
Το SPECIAL ACRYL χρωματίζεται μέσα από το σύστημα χρωματισμού της
domomat chromo system

