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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν SWAN SUPER ACRYLIC είλαη αθξπιηθό ρξώκα πςειήο 

πνηόηεηαο, κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο, θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε. Πξνζθέξεη πνιύ θαιή πξνζηαζία από ηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ην λεξό, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία  θαη ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε. Έρεη κεγάιε θαιππηηθόηεηα, πςειή ιεπθόηεηα, δελ 

θηηξηλίδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη δίλεη αλαιινίσηεο 

απνρξώζεηο. Έρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε, απιώλεηαη εύθνια θαη 

δίλεη κία ιεία επηθάλεηα κε πνιύ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

Πξνζθέξεη πξνζηαζία από ηελ ελαλζξάθσζε, δελ παξνπζηάδεη 

θηκσιίαζε θαη έρεη βαθηεξηνζηαηηθέο θαη κπθεηνζηαηηθέο ηδηόηεηεο. 

Είλαη θαηάιιειν γηα αιθαιηθέο επηθάλεηεο (ηζηκέλην), ζνβά, 

κπεηόλ, ηνύβια, μύια, ειιελίη. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πνιύ θαιή πξνζηαζία από ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην 
λεξό, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία  θαη ηελ αηκνζθαηξηθή 
ξύπαλζε. 

 Μεγάιε θαιππηηθόηεηα 

 Τςειή ιεπθόηεηα 

 Δελ θηηξηλίδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

 Δίλεη αλαιινίσηεο απνρξώζεηο  

 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε 

 Απιώλεηαη εύθνια  

 Μεγάιε δηάξθεηα δσήο 

 Πξνζθέξεη πξνζηαζία από ηελ ελαλζξάθσζε 

 Δελ παξνπζηάδεη θηκσιίαζε 

 Έρεη βαθηεξηνζηαηηθέο θαη κπθεηνζηαηηθέο ηδηόηεηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Είλαη θαηάιιειν γηα νξηδόληηεο θαη θάζεηεο νηθνδνκηθέο 
επηθάλεηεο εμσηεξηθώλ ρώξσλ.  

 Εθαξκόδεηαη ζε αιθαιηθέο επηθάλεηεο (ηζηκέλην), ζνβά, 
κπεηόλ, ηζηκεληνζαλίδα, ηνύβια θαη μύια. 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ  

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο, 
απαιιαγκέλεο από μέλα πιηθά (ιάδηα, γξάζα, άιαηα, ζθόλεο, 
έιαηα μπινηύπσλ θιπ). 

 
2. Οη θαηλνύξγηεο επηθάλεηεο πξέπεη λα έρνπλ ζηεγλώζεη εληειώο. 
3. Γηα ην ζηνθάξηζκα κηθξώλ αηειεηώλ ρξεζηκνπνηήζηε αθξπιηθό 

ζηόθν STANDARD. Γηα κεγάιεο ξσγκέο ρξεζηκνπνηήζηε 
ειαζηνκεξή αθξπιηθό ζηόθν FLEX ε αθξόζηνθν LITE TECH. 
Γηα ζπαηνπιάξηζκα ρξεζηκνπνηήζηε ξεηηλνύρν αθξπιηθό 
θνλίακα ISOMIX WALL STUCCO. 

4. Πνξώδεηο επηθάλεηεο, επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ 
ελαλζξάθσζε ηνπ ρξώκαηνο ή είλαη βακκέλεο κε θόιια ή 
αζβέζηε πξέπεη λα αζηαξώλνληαη κε αθξπιηθό αζηάξη λεξνύ 
ISOCRYL DUR AQUA ή κε αζηάξη δηαιύηνπ ISOCRYL DUR γηα 
ζηαζεξνπνίεζε, ζηεγαλνπνίεζε θαη κόλσζε ιεθέδσλ. 

 

Δθαξκνγή 

Σν SWAN SUPER ACRYLIC PAINT εθαξκόδεηαη κε ξνιό, πηλέιν ή 

πηζηόιη airless ζε δύν ρέξηα αξαησκέλν πεξίπνπ 10% κε θαζαξό λεξό
 

 
ΔΚΘΔΖ Δ ΜΟΛΤΒΓΟ 
ΠΡΟΟΥΖ: Η επεμεξγαζία παιηώλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ όπσο 

ζηεγλό ηξίςηκν ή ρξήζε θιόγαο γηα ηελ απνκάθξπλζε παιηώλ 

επηζηξώζεσλ δεκηνπξγεί ζθόλε θαη επηθίλδπλεο αλαζπκηάζεηο. 

Ελδέρεηαη λα απειεπζεξσζεί ζθόλε κνιύβδνπ. Ο κόιπβδνο είλαη 

ηνμηθόο. Η έθζεζε ζηελ ζθόλε κνιύβδνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζνβαξή αζζέλεηα. Τγξό ηξίςηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ 

είλαη δπλαηόλ. Εάλ ε έθζεζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηελ 

παξνρή ηνπηθνύ εμαεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο 

κνιύβδνπ.   

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 
ηνπο κε έλα δηάιπκα λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. 
 

ΑΠΟΓΟΖ  

10 – 12 m
2
/Lt ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο : Τδαηνδηαιπηό ρξώκα κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο 

Υξώκα: Λεπθό   

Δηδηθό βάξνο: 1,51 ± 0,2  gr/cm
3
 25

0
C 

Iμώδεο: 23000 cps 25
0
C 

Μέζνδνο εθαξκνγήο: Ρνιό , πηλέιν ή πηζηόιη airless 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
 C - 35

0
 C 

Αξαίσζε: 10-15% κε θαζαξό λεξό  

ηέγλσκα: πεξίπνπ 1 ώξα ζηελ αθή θαη πεξίπνπ 3 ώξεο γηα 

επαλαβαθή. Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / πγξέο 

ζπλζήθεο.  

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία Α/γ(Τ) “Εμσηεξηθώλ ηνίρσλ νξπθηώλ 

ππνζηξσκάησλ”): 40 gr/lt(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 28 

gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

3Lt Λεπθό 60203  5204094031611 

10Lt Λεπθό 60209  5204094031628 

  

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

Λεπθό 3Lt  & 10Lt 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 

πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά 

P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P501: Δηάζεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 

2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH208: 

Πεξηέρεη κίγκα ησλ : 5-ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-όλε [EC 

no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [EC no. 220-

239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


