
Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

 Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

REGAL®

Classic® Ακρυλικό Ματ
215- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό  χρώμα, εσωτερικής χρήσης. Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο πολυτελές ματ
τελείωμα το οποίο ελαχιστοποιεί τις ατέλειες της επιφάνειας, εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες
σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν και ξύλο. Έχει ειδική σύνθεση για την
αντιμετώπιση της μούχλας. Συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και
έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Χωρίς αμμωνία.Είναι άοσμο. Σκούρες αποχρώσεις δεν
προτείνονται σε ματ χρώματα ως μη ανθεκτικές σε συχνά πλυσίματα και σκληρή χρήση. Σε επιφάνειες
που πρόκειται να υπάρξει σκληρή χρήση συνίσταται η χρήση του 319 REGAL Classic.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αποχρώσεις :  Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του
συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 3.500
αποχρώσεις.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60ο .

• Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
• Δίνει εξαιρετικό  ομοιόμορφο ματ τελείωμα
• Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
• Εύκολη χρήση και καθαρισμός
• Είναι άοσμο και στεγνώνει γρήγορα
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Χωρίς αμμωνία
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Αντοχή στη τριβή
Δεν συνίσταται για εξωτερική χρήση. Καλή αντίσταση στην τριβή. Οι σκούρες αποχρώσεις
Αντοχή στη θερμοκρασία αντέχουν λιγότερο στην τριβή
Αντέχει ως τους 60Ο C. Αντοχή στους διαλύτες
Αντοχή στο νερό Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει
πλήρως η επιφάνεια

αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής
χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ.

Απόδοση
Στερεά κατ΄ όγκο Πάχος Υγρού Φιλμ Πάχος Στεγνού Φιλμ

12 – 14 m2/L αναλόγως της
απορροφητικότητας της επιφάνειας

33% 97 Μικρά 33 Μικρά

Στέγνωμα στους 20C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 1-3 ώρες επαναβάφεται
6mm mandrel Δεν αραιώνεται Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές
επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 215 REGAL Classic, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας
υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192  Aqua Grip Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού ή 570 MOORSTYLE
Αλκυδικό Υπόστρωμα.Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC.
Αδιάβροχο Υπόστρωμα.Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, αστρώνετε με το αστάρι 023 FRESH
START Ακρυλικό Υπόστρωμα.  Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και
πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC Αδιάβροχο Υπόστρωμα.Καινούργιο ξύλο: Ασταρώνετε με 023 FRESH STΑRT
Ακρυλικό Υπόστρωμα  ή το 572 ΜOORESTΥLE Βελατούρα

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες.
Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10Ο C. Tο στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-
υγρές συνθήκες.
Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην
αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-
μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη,  βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο
και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα
ρούχα. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Περιέχει βιοκτόνο με
μυκητοκτόνες και αλγοκτόνες   ιδιότητες .Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-
ονη(26530-20-1)και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην
αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά
ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον
ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1 lt, 2,5lt,5lt, 10lt Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
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