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SMALTO GRIP 
βερνίκι & αστάρι για μη 
απορροφητικές επιφάνειες 

 

Το SMALTO GRIP είναι βερνίκι –αστάρι με πολύ καλή 
πρόσφυση σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως το 
γυαλί, τα πλακάκια, το εμαγιέ, το αλουμίνιο, το 
μάρμαρο. Είναι εύκολο στη χρήση και δεν χρειάζεται 
διάλυση. Οι εφαρμογές του σαν αστάρι στα προϊόντα 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών είναι ποικίλες. Ιδανικό 
για τις ανακαινίσεις μπάνιων σε σπίτια και ξενοδοχεία.  
 

 ΑΠΟΔΟΣΗ 
 15±2m2/L 

 

 ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 GLOSS 

 

 ΑΡΑΙΩΣΗ 
 0% 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
 1-2 ώρες* 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ 
 24 ώρες* 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 1-2  στρώσεις 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ρολό, πινέλο και spray airless 

 

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 0.90 ±0,05gr/cm3 

ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03) 28±2 % 

ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98) 25±3 %  

ΙΞΩΔΕΣ (DIΝ 53211-70/4mm @ 20°C) 13±5 sec 

ΙΞΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (DIΝ 53211-70/4mm @ 
20°C) 13±5 sec 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM Ε 313-05) ≤ 3.5 

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (600) (ISO 2813-99) 92±2  

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (200) (ISO 2813-99) 52±2  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ min 5°C -max 30°C 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE 
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση 
(κατ Α/η Συνδετικά αστάρια): 750 g/L (2010). Το προϊόν 
περιέχει κατά το μέγιστο 749 g/L ΠΟΕ. 

  

• μεγάλη απόδοση 
• εύκολη εφαρμογή 
• ισχυρή πρόσφυση 
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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι 
η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής 
συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια, υπολείμματα από σαπούνια, 
σαμπουάν και άλατα. H επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά 
με σκληρή βούρτσα και σαπουνόνερο. Αφού ξεπλυθεί και 
στεγνώσει καλά, πρέπει να γίνει μια τελική απολίπανση με ένα 
πανάκι με διαλυτικό. 
 
► Καινούργιες επιφάνειες από γυαλί, πλακάκι, εμαγιέ, 

αλουμίνιο και μάρμαρο: 
Στην τελείως στεγνή και καθαρή επιφάνεια, 
εφαρμόζουμε το SMALTO GRIP. Μια στρώση, κατά 
κανόνα είναι αρκετή. Αφήνουμε την επιφάνεια να 
στεγνώσει τελείως (12-24 ώρες). Εφαρμόζουμε 1 
στρώση POLYGLOSS και 1 στρώση 
POLYGLOSS+ADDITIVE 640.  

► Παλιές επιφάνειες από γυαλί, πλακάκι, εμαγιέ, 
αλουμίνιο και μάρμαρο: 
Στην τελείως στεγνή και καθαρή επιφάνεια, 
εφαρμόζουμε το SMALTO GRIP. Μια στρώση, κατά 
κανόνα είναι αρκετή. Αφήνουμε την επιφάνεια να 
στεγνώσει τελείως (12-24 ώρες). Εφαρμόζουμε 1 
στρώση POLYGLOSS και 1 στρώση 
POLYGLOSS+ADDITIVE 640.  

► Παλιές μη απορροφητικές επιφάνειες από πλακάκι, 
εμαγιέ και μάρμαρο: 
Στην περίπτωση που θέλουμε να βερνικώσουμε την 
επιφάνεια μας, εφαρμόζουμε 2 στρώσεις SMALTO 
GRIP στην τελείως στεγνή και καθαρή επιφάνεια. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΠΛΑΚΑΚΙ 

 ΓΥΑΛΙ 

 ΕΜΑΓΙΕ 

 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 ΜΑΡΜΑΡΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
► Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση.  
► Για να αποφύγουμε φουσκάλες κατά την εφαρμογή, 

εκτελούμε την εργασία στη σκιά όσο είναι δυνατόν.  
► Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία στον αέρα και 

στην επιφάνεια είναι κάτω από 10°C, ούτε όταν τα 
επίπεδα της υγρασίας είναι υψηλά. 

► Ο χρόνος μεταξύ δύο επιστρώσεων δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τις 5 ώρες. 

► Αφού στεγνώσει το SMALTO GRIP, εφαρμόζουμε 1 
στρώση ANTISKID στα σημεία που χρειαζόμαστε 
αντιολισθητικό φινίρισμα. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
► Το βερνίκι αποκτά τις τελικές του ιδιότητες 7-10 ημέρες 

μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
► Διατίθεται σε Διαφανές σε συσκευασίες των 375ml και 

750ml. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε 
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του 
δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο 
σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε 
θερμοκρασία 5-30°C. 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.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. 
Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί 
και καθαρίστε τα αμέσως με THINNER 120 ή με οποιοδήποτε 
διαλυτικό νίτρου ή πολυουρεθάνης.. Μην αδειάζετε τα υγρά 
πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία 
και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το 
αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται 
αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και 
νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών. 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 
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