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SMALTOPLAST ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ 

 

                     

 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οικολογικό εξαιρετικής ποιότητας ματ πλαστικό χρώμα με αντιμυκητιακή δράση για εφαρμογή σε 
εσωτερικούς χώρους. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει τον υμένα του χρώματος από την 
ανάπτυξη μυκήτων  ιδιαίτερα σε χώρους με πρόβλημα υγρασίας και υδρατμών όπως μπάνια, 
κουζίνες. 
Το SMALTOPLAST ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ είναι χαμηλής οσμής και συνδυάζει υψηλή λευκότητα, με 
εξαιρετική  καλυπτικότητα και απόδοση.  Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει 
μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και άριστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300, class 1). 
Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές 
οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Στιλπνότητα : Ματ (ΕΝ 13300/<5) με στιλπνότητα 2 – 4 μονάδες στις 85ο.       
                                 

Ειδικό βάρος : 1,40-1,50 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση. 

Απόδοση  : 11 – 13 m2 /lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.  
     

Καλυπτική 
Ικανότητα 

: >10 m2/lt (ISO 6504/1) 

Αραίωση   : 8 –15% σε όγκο με νερό. 
 

Κατηγορία VOC : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή 
τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση = 9,5gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με 
σημείο βρασμού < 2500C.  

Εκπομπές 
φορμαλδεΰδης 

: <20 μgr/m3  , 24 ώρες μετά την εφαρμογή του χρώματος 
(ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402) 

Αντίσταση στο 
υγρό πλύσιμο 

: Κλάση : 1 (πρότυπο EN 13300 / μέθοδος EN ISO 11998). 

Στέγνωμα  : Στεγνό στην αφή   ½ - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του 
στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες. 

Επαναβαφή  : 3 – 5 ώρες.  Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές  
καιρικές συνθήκες.   

Αποχρώσεις   : Λευκό, ανοικτές και παστέλ οικολογικές αποχρώσεις μέσω του 
συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ    ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της 
VECHRO.  

 

ΟΟΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ      ΜΜΑΑΤΤ    ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΥΥΚΚΗΗΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  750 ml, 3lt και 10lt 
                        
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :  Πινέλο, ρολό  και πιστόλι  AIRLESS. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να 
καθαριστεί από σκόνες, λίπη  λάδια, ξεφλουδισμενα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα 
μούχλας ή υγρασίας. Ασταρώνουμε με Smaltoplast Universal Primer, ενώ επιφάνειες με 
πρόβλημα λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, 
μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις SMALTOPLAST 
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ.   
Ελαχιστοποίηση σπατάλης χρώματος: για επιφάνεια 10m2 και δύο στρώσεις, θα χρειαστείτε 
1,6Lt χρώματος.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μεσα στο δοχείο ή στη σκάφη 
με το χρώμα. Στραγγίξτε 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 ισχυρά 
απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία  8 – 30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες  συνθήκες κατά 
την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την 
έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα 
περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των 
χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου 
ζωής των προϊόντων. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Περιέχει βιοκτόνα [IPBC (55406-53-6) & Ζinc Pyrithione (13463-41-7)] για την προστασία του 
φιλμ από την ανάπτυξη μυκήτων. Να μην ρυπαίνεται ο υδροφόρος ορίζοντας κατά ή μετά τη 
χρήση. 
Πληροί δε τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312/2014/ΕΚ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Καλύτερο για το περιβάλλον… 

 

 ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες 

 μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): 
9,5gr/lit 

 καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση 

…καλύτερο για σένα. 

 
 


