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RZ4600/RF4600 Series – Flat 

RZ4000/RF4000 Series – Velvet 
 

To ACCOLADE® Premium Paint & Primer Interior είλαη πςειήο πνηόηεηαο 100% αθξπιηθό ρξώκα 
ηνηρνπνηίαο πδαηηθήο δηαζπνξάο πνπ παξέρεη εύθνιε εθαξκνγή, θάιπςε θαη εκθάληζε πνπ ππεξέρεη, δίλνληαο 
ηε δπλαηόηεηα λα θαζαξίδεηαη εύθνια από ηνπο νηθηαθνύο ιεθέδεο. Εθαξκόδεηαη απεπζείαο ζηηο πεξηζζόηεξεο 
ήδε βακκέλεο επηθάλεηεο ή ζε λέεο όπσο ηνηρνπνηία, γπςνζνβά ή μύιν (ρσξίο ηαλίλεο), ρσξίο ηε ρξήζε 
αζηαξηνύ. Μεξηθέο επηθάλεηεο όκσο απαηηνύλ πξνεηνηκαζία θαη πεξηζζόηεξεο από κία ζηξώζεηο ρξώκαηνο.  
 

 Υξώκα θαη Αζηάξη  
 Εύθνιε εθαξκνγή 
 Ύςηζηε θαιππηηθόηεηα 
 Μεγάιεο αληνρήο ζην ρξόλν επηθάλεηα 
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιύζηκν 
 Αληηκηθξνβηαθό – Πεξηέρεη πξόζζεηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

 

Πποηεινόμενα ζςζηήμαηα βαθήρ 
ΥΩΡΙ ΑΣΑΡΙ. Εθαξκόζηε ζηηο επηθάλεηεο ηνηρνπνηίαο, γπςνζνβά ή μύινπ 1 ή 2 ζηξώζεηο ην Accolade

®
 

Interior Paint + Primer. Ελαιιαθηηθά, εθαξκόζηε ην θαηάιιειν αζηάξη όπσο αθνινπζεί παξαθάησ: 

ε νέερ επιθάνειερ 

Σοισοποιία (υπίμανζη 30+ ημέπερ):  

1 ζηξώζε Pratt & Lambert
®
 Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer 

1-2 ζηξώζεηο Accolade
®
 Interior Paint + Primer 

 

οβάρ (υπίμανζη 30+ ημέπερ), ξύλο: 

1 ζηξώζε Pratt & Lambert
®
 Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer 

1-2 ζηξώζεηο Accolade
®
 Interior Paint + Primer 

 

ηιρ μεηαλλικέρ επιθάνειερ επιβάλλεηαι η σπήζη αζηαπιού 

1 ζηξώζε Pratt & Lambert
®
 Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer 

1-2 ζηξώζεηο Accolade
®
 Interior Paint + Primer 

 

Πποεηοιμαζία Δπιθανειών 
Όιεο νη επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια θαη λα είλαη θαζαξέο. πζηήλεηαη πάληα πγξό 
ηξίςηκν. Απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο θαη ηελ έθζεζή ζαο πξνο απηή. Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε ππόιεηκκα 
παιαηάο κε ζηαζεξνπνηεκέλεο βαθήο. Απνμέζηε θαη ηξίςηε ηηο θζαξκέλεο επηθάλεηεο ή ην θζαξκέλν ρξώκα. 
Σξίςηε ειαθξώο ηηο πνιύ ιείεο επηθάλεηεο. θνππίζηε θαιά ηελ επηθάλεηα θαη αθήζηε λα ζηεγλώζεη. ε πνιύ 
ιεξσκέλεο από νηθηαθνύο ιεθέδεο επηθάλεηεο ή όηαλ ε πξόζθπζε ηνπ ρξώκαηνο είλαη πξνβιεκαηηθή 
ρξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειν αζηάξη.    

Universe® Interior Emulsion Paint Flat Finish Accolade
®
 Paint + Primer Interior Waterborne Accolade

®
 Paint + Primer Interior Waterborne 
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Γςτοζανίδερ: θνππίζηε κε έλα πγξό παλί γηα λα αθαηξέζεηε ηε ζθόλε. Αθήζηε λα ζηεγλώζεη. Γεκίζηε ηηο 
ξσγκέο θαη ηηο ηξύπεο κε ηελ έλσζε θαη ηξίςηε ηελ επηθάλεηα. Σα πιεξσηηθά ησλ ελώζεσλ  πξέπεη λα 
ζθιεξύλνπλ θαη λα ιεηαλζνύλ. Αθαηξέζηε όιε ηε ζθόλε από ην ηξίςηκν. 

Σζιμενηοκονίαμα, Σοισοποιία, Μπλοκ κςποδέμαηορ: Όιεο νη λέεο επηθάλεηεο πξέπεη λα σξηκάζνπλ 
ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή-ζπλήζσο ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο- θαη λα έρνπλ ξΗ κεηαμύ 7 θαη 
10. Αθαηξέζηε όια ηα άιαηα θαη ηηο θζνξέο από ηελ επηθάλεηα . Καιύςηε ηηο ξσγκέο θαη ηηο ηξύπεο κε 
θαηάιιειν πιεξσηηθό. Οη ηξαρείεο επηθάλεηεο πξέπεη λα γεκίζνπλ γηα λα παξέρνπλ κηα νκαιή επηθάλεηα.  

Γςτοζοβάρ: Όιεο νη λέεο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζθιεξέο θαη λα έρνπλ σξηκάζεη ζύκθσλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή - ζπλήζσο ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο. Πξνεηνηκάζηε ηνλ καιαθό, πνξώδεο ή 
θνληνξηνπνηεκέλν γπςνζνβά κε δηάιπκα 1 θνπηαιάθη μύδη ζε 1 γαιόλη λεξνύ. Επαλαιάβεηε έσο όηνπ ε 
επηθάλεηα είλαη ζθιεξή, μεπιύλεηε κε λεξό θαη αθήζηε ηελ λα ζηεγλώζεη. 

Ξύλο, κόνηπα πλακέ κλπ: Σξίςηε θάζε μύιηλε επηθάλεηα. Καιύςηε όιεο ηηο ηξύπεο θαη ξσγκέο κε θαηάιιειν 
ζηόθν. Αθαηξέζηε όιε ηε ζθόλε ιείαλζεο. 

Μούσλα: Αθαηξέζηε πξηλ από ηε βαθή πιύζε κε δηάιπκα 1 κέξνπο πγξνύ ρισξίλεο θαη 3 κεξώλ λεξνύ. 
Εθαξκόζηε ην δηάιπκα θαη θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή κε κνύρια. Αθήζηε ην δηάιπκα λα παξακείλεη ζηελ πεξηνρή 
ηεο κνύριαο γηα 10 ιεπηά. Ξεπιύλεηε θαιά κε λεξό θαη αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη πξηλ βάςεηε. 
Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, αδηάβξνρα γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. Ξεπιύλεηε γξήγνξα 
νπνηνδήπνηε από ηα κείγκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα ζαο. ΜΗΝ ΠΡΟΘΕΣΕΣΕ  
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ Ή ΑΜΜΟΝΙΑ ΣΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΥΛΩΡΙΝΗ. 

Εμνκαιύλεηε ηηο ηξαρείο επηθάλεηεο αλ είλαη απαξαίηεην. πλίζηαηαη αζηάξη Pratt & Lambert Multi-Purpose 

Int/Ext Waterborne Primer ζε επηθάλεηεο όπσο γπςνζνβάο, ηνηρνπνηίαο, μύιν. 

 

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 
Φοπέαρ: 100% Αθξπιηθό  
Φινίπιζμα: Flat 0-5 units @ 85o 
 Velvet 20-30 units @ 85o 
ημείο Ανάθλεξηρ: N/A  
ηεπεά καη όγκο:

*
 Flat 40 ±2% 

 Velvet 35 ±2% 
ηεπεά καηά βάπορ:

*
 Flat 55 ±2% 

 Velvet 49 ±2% 
Βάπορ/Λίηπο:

*
 Flat 1.34 kg 

 Velvet 1.26 kg 
ΠΟΔ:  Εζσηεξηθήο ρξήζεο καη γηα ηνίρνπο θαη νξνθέο A/a (Τ) 

Οξηαθή ηηκή ΠΟΕ: 30g/L. 
<29g/L 

Απόδοζη ανά ζηπώζη:   ~10 m2 αλά ιίηξν 
Πάσορ βαθήρ ανά ζηπώζη: Flat @ 100κm πγξό; 40κm ζηεγλό 
 Velvet @ 100κm πγξό; 35κm ζηεγλό 
ηέγνυμα (@ 25°C, 50% R.H.): ηελ αθή 30 ιεπηά 
 Επαλαβαθή 4 ώξεο 
Απαίυζη  Νεξό 
Tinting Kraft Inspired Color Universal Colorants  Flat                  Velvet 
 Bright White / Base   √                         √ 
 Pastel Base   √                         √ 
 Deep Base   √                         √ 
 Neutral Base   √                         √ 
ςζκεςαζίερ: 1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L) 
* Τπνινγηζκέλα ζηε Pastel Base.   
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Δθαπμογή 

Θεξκνθξαζία (αέξα, επηθάλεηαο θαη πιηθνύ): Εθαξκόζηε ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 10 νC.  
 
Πεξηζζόηεξεο από κία ζηξώζεηο απαηηνύληαη ζε λέεο ή κε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο, ζε κεγάιεο αιιαγέο 
ζηελ απόρξσζε, ή ζε πεξίπησζε ζθνύξσλ ή δσληαλώλ απνρξώζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή θάιπςε θαη εκθάληζε. 
 
Airless Spray: Πίεζε/Αθξνθύζην/Αξαίσζε 
Spray: Πίεζε/Πίεζε ξνήο/Αθξνθύζην/Αξαίσζε 

2000 psi/.015’’- .019’’/ Δελ ζπλίζηαηαη 
40-60 psi/20psi/ 704/FX / έσο 12.5% θαη όγθν κε λεξό 

Πινέλο: Πηλέιν/Αξαίσζε Nylon-Polyester / Δελ ζπλίζηαηαη 
Ρολό: Σξίρσκα/Αξαίσζε 1/4΄΄ - 3/4΄΄ πλζεηηθό /Δελ ζπλίζηαηαη 

 

Οδηγίερ για βεληιζηοποίηζη ηος αποηελέζμαηορ 
 Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα ελδειερώο 

 Πξνεηνηκάζηε θαηάιιεια ηελ επηθάλεηα 

 Καιύςηε ηηο ξσγκέο θαη ηηο αηέιεηεο ηνίρσλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζηεγαλνπνηεηηθνύ ή επηζθεπαζηηθνύ 
πιηθνύ. 

 Γεκίζηε ηα θελά ή ηα αλνίγκαηα γύξσ από ηα παξάζπξα κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζηεγαλνπνηεηηθνύ ή 
επηζθεπαζηηθνύ πιηθνύ 

Πποειδοποιήζειρ 
 Πποζηαηέτηε ηο πποφόν από ηον παγεηό 

 Μόνο για εζυηεπική σπήζη 

 Γε δημιοςπγεί θυηοσημική ανηίδπαζη. 
 

Καθαπιζμόρ επγαλείυν 
Καζαξίζηε ηηο ιεξσκέλεο επηθάλεηεο ακέζσο κε ζαπνύλη θαη δεζηό λεξό. Καζαξίζηε ηα ρέξηα θαη ηα εξγαιεία ακέζσο 
κεηά ηε ρξήζε κε ζαπνύλη θαη δεζηό λεξό. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό, μεπιύλεηε ηνλ εμνπιηζκό ςεθαζκνύ κε δηαιπηηθό γηα λα 
απνθύγεηε ηε ζθνπξηά ηνπ εμνπιηζκνύ. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ θαηαζθεπαζηή όηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
δηαιπηηθά 
 
 

Οδηγίερ Τγιεινήρ, Αζθάλειαρ και Πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ 
 

Δηαβάζηε πξνζεθηηθά πξηλ ηε ρξήζε ην δνρείν ηνπ πξντόληνο. Γηα πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην 
Δειηίν Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο ηεο νδεγίαο 1272/2008 ΕΕ (CLP) 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΗ: Σα άνω τεχνικά ςτοιχεία, πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ και οδθγίεσ βαςίηονται ςτισ επιςτθμονικζσ γνώςεισ, εργαςτθριακζσ μελζτεσ 
και τθ μακροχρόνια εμπειρία μασ, ωςτόςο οι ωσ άνω πλθροφορίεσ κα πρζπει να κεωροφνται ενδεικτικζσ και να επανεξετάηονται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε ςχζςθ με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και τθν κάκε πρακτικι εφαρμογι. υνεπώσ, κα πρζπει να εξετάηεται θ καταλλθλότθτα του 
προϊόντοσ για κάκε ςυγκεκριμζνθ χριςθ, κατόπιν ενθμζρωςθσ από τθν τρζχουςα ζκδοςθ του Εντφπου Σεχνικών Πλθροφοριών ςτθν ιςτοςελίδα 
μασ www.kraftpaints.gr, κακώσ και επικοινωνίασ με το τεχνικό τμιμα τθσ εταιρείασ μασ, αν υπάρχει ανάγκθ. Η εταιρεία μασ εγγυάται τθν 
ποιότθτα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ ςε κάκε περίπτωςθ ο χριςτθσ φζρει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ ςχετικά με τυχόν ανεπικφμθτεσ 
επιπτώςεισ από τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

DRUCKFARBEN HELLAS S.A. 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 19 300 ΑΣΣΙΚΗ | TΗΛ.: +30 210 55 19 500 – 

FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  | www.kraftpaints.gr  

Γπαμμή Δπικοινυνίαρ / Παπαγγελιών Υυπίρ Υπέυζη 

800 111 7700 Δεπηέξα - Παξαζθεπή, 8.00 π.κ - 04.00 κ.κ. 
Email: paints.orders@druckfarben.gr  

 

http://www.kraftpaints.gr/
http://www.druckfarben.gr/
http://www.kraftpaints.gr/
mailto:paints.orders@druckfarben.gr

