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Περιγραφή 
Ακρυλικό ημιδιαφανές επίχρισμα, κατάλληλο για δημιουργία πολλών διακοσμητικών τεχνοτροπιών σε εσωτερικούς χώρους.  
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που έχουν ήδη επικαλυφθεί με σατινέ ή ματ πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα, το οποίο προηγουμένως 
έχει χρωματιστεί στην επιθυμητή απόχρωση βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling. Με το ΗΟΒΒΥ Effects η Berling 
δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του και να δημιουργήσει την τεχνοτροπία της αρεσκείας του 
στο χώρο. 
 

Οδηγίες Εφαρμογής  
Αρχικά εφαρμόστε στην επιφάνεια πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα στην απόχρωση της αρεσκείας σας και αφήστε το να 
στεγνώσει καλά. Μετά τοποθετήστε το ΗΟΒΒΥ Effects σε μία σκάφη βαφής.  Για να δημιουργήσετε τα επιθυμητά σχέδια, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο, σφουγγάρι ή κάποιο άλλο εργαλείο διακοσμητικών τεχνοτροπιών. Στην περίπτωση 
χρησιμοποίησης πινέλου, βουτήξτε το στο ΗΟΒΒΥ Effects και μετά εφαρμόστε δουλεύοντας το πινέλο προς τυχαίες 
κατευθύνσεις πάνω στην επιφάνεια.  Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι, βουτήξτε το στο ΗΟΒΒΥ Effects και 
πιέστε το ελαφρά στην επιφάνεια ώστε να επιτύχετε τυχαία αποτυπώματα. Συμβουλευθείτε το DVD «Διακοσμητικές 
Τεχνοτροπίες» της Berling για περισσότερους τρόπους εφαρμογής.   
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Π.Ο.Ε.  200gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος).  

Πυκνότητα   1,10± 0,03 gr/cm3(ISO 2811 ).  

Απόδοση  18 - 20m2/lt, αναλόγως το είδος της τεχνοτροπίας.  

Διαλύτης  Νερό.  

Αραίωση Έτοιμο προς χρήση. Δεν απαιτεί αραίωση. 

Εφαρμογή  Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, σφουγγάρι ή άλλο εργαλείο διακοσμητικών τεχνοτροπιών.  

Χρόνος στεγνώματος  Σε 4-6 ώρες.  
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). 

 
 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ  
ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία ιβ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος, Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.= 200gr/lt, Μέγιστη Τιμή Π.Ο.Ε.= 
200gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος). 

 

 

ΗΟΒΒΥ EFFECTS 

Ακρυλικό ημιδιαφανές επίχρισμα 
για δημιουργία τεχνοτροπιών 

06.2021, V02 

Συσκευασία: 0.5lt 
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Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το 
προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα 
να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες 
καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
 

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε 
τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον 
νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να 
καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. 
 

 Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που 
το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 
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