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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σα  MINOS COLOR 

SPRAY είλαη αθξπιηθά 

ηαρπζηέγλσηα 

βεξληθνρξώκαηα πςειήο 

πνηόηεηαο θαη αληνρήο. 

Έρνπλ άξηζηε πξόζθπζε 

θαη δεκηνπξγνύλ κία ιεία 

επηθάλεηα, αλζεθηηθή ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Υαξαθηεξίδνληαη από ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο 

θαη ηνλ νκνηόκνξθν 

ςεθαζκό ηνπο. Σν 

πξνσζεηηθό ηνπο αέξην 

δελ βιάπηεη ην ζηξώκα 

ηνπ όδνληνο ηεο 

αηκόζθαηξαο. 

 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Γξήγνξν ζηέγλσκα 

 Δμαηξεηηθή 
θαιππηηθόηεηα 

 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε 

 Γπαιάδα πνπ δηαξθεί  
– αλζεθηηθά ζηηο 
αθηίλεο UV 

 Καηάιιεια γηα 

εζσηεξηθνύο θαη 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

 Μεγάιε αληνρή ζην 

λεξό, ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ 

αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Φηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σα   MINOS COLOR  SPRAY είλαη θαηάιιεια γηα ηηο πεξηζζόηεξεο 

επηθάλεηεο όπσο: κέηαιια, γπαιί, μύια, θεξακηθά, ραξηί, ραξηόλη, 

papier mache θιπ.  

Έρνπλ άπεηξεο εθαξκνγέο  

ην ζπίηη : έπηπια θήπνπ, γιάζηξεο, ληνπιάπηα, θαινξηθέξ θαη 

γεληθέο δηαθνζκεηηθέο εθαξκνγέο 

ην απηνθίλεην: δάληεο, κεηαιιηθά κέξε 

ην κεραλάθη: θηεξά, ληεπόδηην, πνδηέο 

ηε δνπιεηά: επηδηόξζσζε.  αλαλέσζε θαη πξνζηαζία 

θαηλνύξγησλ ή βακκέλσλ επηθαλεηώλ 

 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
1. Γηαβάζηε 

Γηαβάδεηε πάληα ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ εθαξκνγή 

2. Αλαθηλήζηε 

Αλαθηλήζηε θαιά ηε θηάιε γηα λα εμαζθαιίζεηε θαιή αλάκημε ησλ 

ρξσζηηθώλ. Θα αθνύζεηε ην θνπδνύληζκα από ηηο κπίιηεο αλάκημεο. 

3. Δμαζθεζείηε 

Αλ δελ βάθεηε ζπρλά κε spray εμαζθεζείηε ςεθάδνληαο ζε κία 

εθεκεξίδα , από αξηζηεξά πξνο δεμηά θαη πίζσ, αλαθηλώληαο θαηά 

δηαζηήκαηα ηε θηάιε. 

4. Πξνεηνηκαζία 

Βεβαησζείηε όηη ε επηθάλεηα πνπ ζα βάςεηε είλαη θαζαξή, ιεία θαη έρεη 

πεξαζηεί κε αζηάξη αλ ρξεηάδεηαη. Σξίςηε ειαθξά ηηο πνιύ ιείεο 

επηθάλεηεο γηα θαιύηεξε πξόζθπζε. Αθαηξέζηε παιηά ζαζξά 

ρξώκαηα κε δηαβξσηηθό STRIPPN’ CLEANθαη ηξίςηε ηελ επηθάλεηα. 

Καιύςηε ηξύπεο κε ηνλ θαηάιιειν ζηόθν. Πεξηκέλεηε λα ζηεγλώζεη ν 

ζηόθνο θαη ηξίςηε απαιά ηελ επηθάλεηα. Δάλ ζε θάπνηα ζεκεία 

ππάξρεη  κνύρια, ρξεζηκνπνηήζηε πξώηα ην αληηκνπριηθό BATH & 

KITCHEN CLEANER.  

5. Γνθηκή 

Γηα λα βεβαησζείηε όηη ην ρξώκα είλαη ζπκβαηό κε ην πιηθό ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ζα βάςεηε, θάληε κία δνθηκή ζε έλα  

κε νξαηό ζεκείν.   

6. Πξνζηαηεπηηθή θάιπςε 

Πξνζηαηεύζηε ηα ζεκεία πνπ δελ ζέιεηε λα βάςεηε κε ραξηνηαηλία θαη 

λάηινλ επηθάιπςεο. 

7. Απόζηαζε 

Διέγμηε ηελ απόζηαζε εθαξκνγήο. Ζ πξνηεηλόκελε απόζηαζε είλαη 

25cm. 

8. Δθαξκόζηε 

Δθαξκόζηε ην spray νκνηόκνξθα θαη γξήγνξα μεθηλώληαο από 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, αλεβαίλνληαο ζηγά - ζηγά ή θαηεβαίλνληαο. 

9. Αλαθηλήζηε 

Αλαθηλήζηε ηε θηάιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο γηα 10 

δεπηεξόιεπηα. 

10. Πνιιέο ιεπηέο ζηξώζεηο 

ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ςεθάζηε πνιιέο ιεπηέο ζηξώζεηο.  

11. Υξόλνο ζηεγλώκαηνο 

Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα ηνλ πξνηεηλόκελν ρξόλν. 

πλήζσο ρξεηάδεηαη 10 -15 ιεπηά ζηελ αθή ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C. 

Πεξηζζόηεξν ζε θξύν. 

12. Μεηά ηε ρξήζε 

Μεηά ηε ρξήζε πάληνηε κέλεη ρξώκα ζηε βαιβίδα. Γπξίζηε ηε θηάιε 

αλάπνδα θαη ςεθάζηε κέρξη λα βγαίλεη κόλν αέξην. Με απηό ηνλ ηξόπν 

θαζαξίδεηαη ε βαιβίδα. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Με δηαιπηηθό λίηξνπ  ή δηαιπηηθό γεληθήο ρξήζεο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο θαη εηδηθόηεξα ζηα πιαζηηθά. 

 

ΚΑΛΤΠΣΗΚΟΣΖΣΑ 

200 - 400 ml/m
2
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ    BARCODE 

400ml  RAL1014 ΜΠΔΕ   9052     5204094090526 
400ml  RAL1015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΠΔΕ 9053     5204094090533 
400ml RAL1023 ΚΗΣΡΗΝΟ ΓΗΑΓ/Ζ 9054     5204094090540 
400ml RAL1028 ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΡΟΚΗ 9055     5204094090557 
400ml RAL2004 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ  9056     5204094090564 
400ml RAL3000 ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΩΣΗΑ 9057     5204094090571 
400ml RAL3003 ΚΟΚΚΗΝΟ ΡΟΤΜΠΗΝΗ 9058     5204094090588  
400ml  RAL3020 ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΗΑΓ/Ζ 9059     5204094090595 
400ml RAL4003 ΒΗΟΛΔΣΗ  9060     5204094090601 

400ml RAL4005 ΜΠΛΔ ΛΗΛΑ  9061     5204094090618 

400ml RAL4006 ΜΩΒ  9062     5204094090625 

400ml RAL5003 ΜΠΛΔ ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ 9160     5204094091608 

400ml RAL5010 ΜΠΛΔ  9161     5204094091615 

400ml RAL5015 ΓΑΛΑΕΗΟ ΟΤΡΑΝΟΤ 9162     5204094091622 

400ml RAL6002 ΠΡΑΗΝΟ  9163     5204094091639 

400ml RAL6005 ΚΤΠΑΡΗΗ  9164     5204094091646 

400ml RAL6018 ΛΑΥΑΝΗ  9165     5204094091653 

400ml RAL6027 ΣΤΡΚΟΤΑΕ  9166     5204094091660 

400ml RAL7001 ΓΚΡΗ ΑΖΜΗ  9167     5204094091677 

400ml RAL7031 ΓΚΡΗ ΜΠΛΔ  9168     5204094091684 

400ml  RAL7033 ΓΚΡΗ ΣΗΜΔΝΣΟΤ 9169     5204094091691 

400ml  RAL7035 ΓΚΡΗ ΑΝΟΗΥΣΟ 9170     5204094091707 

400ml  RAL8004 ΚΑΦΔ ΥΑΛΚΟΤ 9171     5204094091714 

400ml  RAL8007 ΚΑΦΔ  9172     5204094091721 

400ml  RAL8017 ΚΑΦΔ ΟΚΟΛΑΣΗ 9173     5204094091738  

400ml RAL9001 ΛΔΤΚΟ ΚΡΔΜ 9174     5204094091745 

400ml RAL9002 ΛΔΤΚΟ ΓΚΡΗ  9175     5204094091752 

400ml RAL9003 ΛΔΤΚΟ ΓΗΑΓ/ΜΗΖ 9176     5204094091769 

400ml  RAL9010  ΛΔΤΚΟ ΜΑΣ 9178     5204094091783 

400ml  RAL9010 ΛΔΤΚΟ GLOSS 9177     5204094091776 

400ml  RAL9010 ΛΔΤΚΟ SATIN 9179     5204094091790 
400ml RAL9017 ΜΑΤΡΟ  9099     5204094090991 

400ml RAL9017 ΜΑΤΡΟ GLOSS 9180     5204094091806 

400ml RAL9017 ΜΑΤΡΟ MAT  9181     5204094091813 

400ml RAL9017 ΜΑΤΡΟ SATIN 9182     5204094091820  

 

  

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Τγξό 

Υξώκα: 30 απνρξώζεηο RAL 

Δηδηθό βάξνο: 0,75 gr/ml 

Πηεηηθά: 50 ± 1,0/% 

ηεξεά: 20 ± 0,5% 

Πξνσζεηηθά: 33±3,0% 

ηηιπλόηεηα: >90 βαζκώλ 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - +30

0
C 

Αληνρή ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο: -20
0
C - +90

0
C 

ηέγλσκα ζηελ αθή: 5 - 15 ιεπηά  

Σειηθό ζηέγλσκα: 1 ώξα 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) 
Οξηαθή ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (θαηεγνξία Βε ‘Δηδηθά πξντόληα 
θηληξίζκαηνο’): 840 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 
820 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε). 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C - 35

0
C, καθξηά από πεγέο 

αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από 

ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη 

ζηηο απζεληηθέο, κε-αλνηγκέλεο θηάιεο, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Aerosol 1: H229 - Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί 

λα δηαξξαγεί Aerosol 1: H222 - Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα  

Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Skin 

Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT SE 3: 

H336 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Δάλ 

δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ 

πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P210: Μαθξηά 

από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο 

θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε  

P211: Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή 

αλάθιεμεο P251: Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε 

ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά 

ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν  

P410+P412: Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να κελ 

εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50°C/122°F  

P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 

ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο 

ζαο EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη  

 

 

 

μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηαμηλόκεζε: Αθεηόλε; νμηθόο αηζπιεζηέξαο; Ομηθό βνπηύιην 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Spray 400 ml 
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ΥΡΩΜΑΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 

Σα  απεηθνληδόκελα  ρξώκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

κόλν σο ελδεηθηηθόο νδεγόο επηινγήο.  

Ζ απόδνζε ησλ απνρξώζεσλ είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή  

ηππνγξαθηθά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


