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RELIEF SMALTOPLAST 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το RELIEF SMALTOPLAST ακρυλικό είναι εξαιρετικής ποιότητας ανάγλυφο χρώμα 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Βασίζεται σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες και 
ανόργανες πυριτικές ενώσεις. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του δίνει ανάγλυφη 
διακοσμητική επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή καινούριων ή 
ξαναβαμμένων επιφανειών. Προτείνεται για προστασία αλλά κυρίως διακόσμηση 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδων κ.ά, αφού έχει 
προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Στιλπνότητα : Mατ. 

 
Ειδικό Βάρος : 1,65 – 1,70 kg/lt. 

 
Απόδοση : 1-1,5 m2 /kg ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. 

 
Αραίωση : Συνήθως χωρίς αραίωση. 

 
Κατηγορία VOC  : α.«Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. 

Οριακή τιμή VOC = 40gr/lt. β. «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων 
και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη 
περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20gr/lt. Πληροί 
τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: 
οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα. 
 

Επαναβαφή : 4 – 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρες 
συνθήκες. Το χρώμα αποκτά την τελική αντοχή του 3-4 εβδομάδες 
μετά.   
 

Αποχρώσεις : Λευκό και αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
 

 

ΑΑΝΝΑΑΓΓΛΛΥΥΦΦΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ      
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  5 kg και 15 kg.  
 
EΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 
Πινέλο, σπάτουλα, ρολό ή ειδικό αφρώδες ρολό για ανάγλυφη επιφάνεια. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 
υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.  
Επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα, παλαιά χρώματα ή νέες επιφάνειες ασταρώνονται 
με Smaltoplast Universal Primer ή αστάρι SMALTODUR, ενώ επιφάνειες με πρόβλημα 
λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, μούχλες, 
υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro ή SMALTOX mono. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις RELIEF 
SMALTOPLAST χωρίς αραίωση με φαρδύ πινέλο, πλατιά σπάτουλα ή κύλινδρο. Πριν 
στεγνώσει περνάμε τη στρωμένη επιφάνεια  με τον ειδικό αφρώδη κύλινδρο για το 
σχηματισμό ανάγλυφης υφής. 
 
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 
αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με 
απορρυπαντικά.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία  του χώρου 8 – 30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες 
επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν  για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.  Αντίξοες συνθήκες 
κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 Μακριά από παιδιά. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Το προϊόν RELIEF SMALTOPLAST  δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
  


