
 

Σελίδα 1 από 2 / Page 1 from 2 

  

Superpal kitchen & bathroom 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/01/2016 

Αριθμός Έκδοσης: 8η 

 

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Με 

ειδικές αντιβακτηριακές και μυκητοκτόνες ουσίες στη σύνθεσή του, εμποδίζει τη 

δημιουργία μούχλας και την εμφάνιση βακτηρίων στην επιφάνεια του χρώματος. 

Ενδείκνυται για εφαρμογή σε χώρους με έντονη υγρασία, υδρατμούς, αλλά και 

σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό ή/και φυσικό φωτισμό, όπως κουζίνες, 

μπάνια, wc, αποθήκες, υπόγεια, βιομηχανίες τροφίμων, στεγνοκαθαριστήρια 

κ.λπ. Η σύνθεση του SUPERPAL KITCHEN & BATHROOM, καθιστά το προϊόν 

φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον γιατί είναι άοσμο και δεν περιέχει 

επικίνδυνες ουσίες όπως αμμωνία, βαρέα μέταλλα, αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεύδη ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. 

Διακρίνεται για τη μεγάλη του καλυπτικότητα, την υψηλή του λευκότητα, το 

θαυμάσιο – ομοιόμορφο άπλωμά του, αλλά και για τις εξαιρετικές αντοχές του 

στο συχνό πλύσιμο. Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, γρήγορο στέγνωμα, ισχυρή 

πρόσφυση, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη φλόγας και την εξάπλωση 

της φωτιάς. 

 Αντιβακτηριακό πλαστικό κορυφαίας ποιότητας για χώρους  

με υγρασία 

 

Προεργασία 

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, μούχλα 

και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λειάνετε, εφ' όσον χρειάζεται. 

Ατέλειες στις επιφάνειες όπως, σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται 

με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο 

SPATOCRYL ELASTIC, όταν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή 

σπατουλαρισμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού 

VERADUR A-100. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώματα κακής ποιότητας, 

κόλλα, ασβέστη, κ.ά., εφαρμόστε το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού 

VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER. Για τη βαφή επιφανειών με 

προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE 

CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα 

υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό, 

αφήστε τη να στεγνώσει και ασταρώστε με VERADUR STAIN 

& ALKALI BLOCK, Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού. Σε 

περίπτωση που επιθυμείτε δραστική αλλαγή της υπάρχουσας 

απόχρωσης, χρωματίστε το Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού 

VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK, χρησιμοποιώντας τις 8 

βασικές αποχρώσεις πλαστικού SUPERPAL CLASSIC, έτσι 

ώστε να πλησιάσετε στην τελική απόχρωση που επιλέξατε. 

Σε περίπτωση εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων χαμηλής 

κάλυψης (π.χ. κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί), χρωματίστε το 

VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER στην ίδια 

απόχρωση, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων 

COLOR CREATIONS της VERNILAC. Στη συνέχεια, 

εφαρμόστε ένα χέρι από το χρωματιστό πλέον αστάρι. Με 

τους παραπάνω τρόπους επιτυγχάνετε τη μέγιστη 

καλυπτικότητα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιείτε τα επιπλέον 

χέρια που θα απαιτούνταν. 

Αραίωση 

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό. 

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ιξώδες  115±5 KU (ASTM D 562, 20οC) 

Πυκνότητα 1,43-1,33±0,015 kg/lt ανάλογα με το είδος 
βάσης και την απόχρωση (ΙSO 2811.01, 20οC) 

 

Εφαρμογή 

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι 

ή airless, δύο στρώσεις SUPERPAL KITCHEN & 

BATHROOM, σε εσωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά, 

γυψοσανίδα, ξύλο ή σπατουλαριστά και γενικότερα σε κάθε 

οικοδομική επιφάνεια, επιρρεπή στη δημιουργία μούχλας. 

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, 

άνω των 40°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%. 

Στέγνωμα – Επαναβαφή 

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 30-60 λεπτά. 

Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και 

επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 

(θερμοκρασία-υγρασία). 

Απόδοση 

Περίπου 12-14 m²/lt, ανά στρώση, σε κατάλληλα 

προετοιμασμένες επιφάνειες. 

 

 

 

Πλαστικό ανθεκτικό στη μούχλα 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/01/2016 

Αριθμός Έκδοσης: 8η 

Αποχρώσεις 

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του SUPERPAL KITCHEN & BATHROOM 

χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος 

Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC. 

Αποθήκευση 

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό 

και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5οC έως 35οC. Μετά την 

εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες 

συνθήκες. 

Καθαρισμός εργαλείων 

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί 

με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 

υδροφόρο ορίζοντα. 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) 

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) 

για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για 

τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60ο)», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Τo 

έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l. 

Συσκευασίες 

Λευκό 750 ml. 3 lt. 10 lt. 

Bάση P 0,75 lt.  3 lt. 9 lt. 

Βάση D 0,70 lt. 2,82 lt. 8,46 lt. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις 

συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου 

Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 

 

 
 

Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης 

του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν 

εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον 

τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης 

πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι η το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα 

έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 


