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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση: Παχύρευστο υγρό

Απόχρωση: Μαύρο, πράσινο  

Ιξώδες: 7500 - 8000 mPa•s στους 23o C

Πυκνότητα: 1,30  ± 0,05 gr/cm3 

pH: 8-9

Επιφανειακό στέγνωμα: 30min

Χρόνος επαναβαφής (*): 4-6hr

Απόδοση: 10-12m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% με νερό

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

CHALKBOARD PAINT-ΧΡΏΜΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑCHALKBOARD PAINT-ΧΡΏΜΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ChalkBoard Paint είναι υψηλής ποιότητα ακρυλικό χρώμα το οποίο 
μετατρέπει οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια σε πίνακα κιμωλίας. Είναι ένα 
απλός, εύκολος, πρωτότυπος τρόπος δημιουργίας σε οποιαδήποτε χώρο, μέχρι 
και στο παιδικό δωμάτιο όπου τα παιδιά μπορούν να γράφουν πάνω του με 
κιμωλία, άφοβα! Στεγνώνει γρήγορα και αποδίδει ομοιόμορφο τελείωμα με 
εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο. Είναι άοσμο, χωρίς αμμωνία και καθαρίζεται 
με νερό και σαπούνι.   

ΧΡΗΣΕΙΣΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Διακοσμητικό φινίρισμα
• Εύκολο στο άπλωμα  
• Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο
• Φιλικό στο χρήστη

Ιδανικό για επιφάνειες από:
• Μπετό
• Ξύλο
• Σοβά • Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5o C ή άνω των 35o C

• 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.

ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Εφαρμόζεται το CHALKBOARD PAINT 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 ΕΡΓΑΛΕΙΏΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ

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 με νερό.   

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 
από 5o C -35o C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Υ) ‘Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για 
τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 
2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα 
VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 30gr/lt.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 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. 


