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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: ACRYLIC

Εμφάνιση: Παχύρευστο υγρό 

Απόχρωση: Λευκό 

Ιξώδες: 7500 - 8000 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: 1.40  0,02 gr/cm3 

Στερεά κ.β. 73 %

Στιλπνότητα (60Ο) 27

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 
και στεγνώματος:

15 – 25oC

Επιφανειακό στέγνωμα: 30min

Σε βάθος στέγνωμα: 6hr

Χρόνος επαναβαφής (*): 8hr

Απόδοση: 10-12m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: Μέχρι 5% με White spirit  
(Διαλυτικό πινέλου SL100)

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος.

betocryl W-200 δΙΑλΥΤοΥ

πΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπετονόχρωμα σιλοξανικής βάσης ειδικά μελετημένο για εξωτερική χρήση 
σε νέες ή παλαιές οικοδομικές επιφάνειες όπως μπετόν, σοβά, τούβλων  
κ.ά. (ΕΛΟΤ 788) Άριστη πρόσφυση και εκπληκτικό φινίρισμα. Xαρίζει 
στην επιφάνεια βελούδινη υφή χωρίς σκασίματα και ρωγμές. Ιδανικό για 
παραθαλάσσιες εφαρμογές. Ψυχρό χρώμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

πΕΡΙοΡΙΣΜοΙ

•Υψηλή λευκότητα
•Τέλεια καλυπτικότητα
•Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
•Υψηλή απόδοση
•Εύκολο στο άπλωμα  

Ιδανικό για επιφάνειες από:
•Μπετό
•Γυψοσανίδα
•Σοβά
•Τούβλα
•Ξύλο

•Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
•Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
•Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την 
εφαρμογή.
•Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και 
την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΕΦΑΡΜοΓΗ

•Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 
BETOCRYL S-100 σε δύο στρώσεις. 
•Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί  να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%. 
•Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη. 
  

ΚΑΘΑΡΙΣΜοΣ ΕΡΓΑλΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο 
ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω 
στο κουτί και καθαρίστε τα αρχικά με White spirit και στη συνέχεια με σαπούνι 
και νερό.

ΑποΘΗΚΕΥΣΗ

•Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C εως 40°C

πΡοΦΥλΑΞΕΙΣ

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
• Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
• Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο 
δεδομένων Ασφαλείας

ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ποΕ
Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Δ) ‘Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC 
κατηγορίας: 430gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος είναι 429gr/lt.

πΡοΕΤοΙΜΑΣΙΑ ΕπΙΦΑΝΕΙΑΣ
• Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
• Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του 
υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
• Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
• To BETOCRYL W-200 εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου
• Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης 
διαλύτου Desmo Seal.


