
                                  

  

 

 

 

 

 

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό υδατοδιαλυτό χρώμα, χαμηλής 

οσμής, καινοτόμας τεχνολογίας. Ειδικά σχεδιασμένο για να 

μετατρέψει εύκολα οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια σε πίνακα 

κιμωλίας, σε παιδικά δωμάτια, όπου τα παιδιά μπορούν να 

γράψουν με κιμωλία άφοβα πάνω της, στην κουζίνα ή στο 

γραφείο για δημιουργία μιας εβδομαδιαίας ατζέντας κλπ. 

Στεγνώνει γρήγορα, εξασφαλίζοντας ένα ομοιόμορφο τελείωμα 

εξαιρετικών αντοχών στο πλύσιμο. Διατίθεται σε έτοιμο μαύρο 

και απεριόριστες σκούρες αποχρώσεις. Καθαρίζεται με νερό και 

σαπούνι. Χωρίς αμμωνία. 
 

 

 

 

Αντοχή στη 
θερμοκρασία 

Μαλακώνει άνω των 65o C 

Αντοχή στο νερό 

 

Καθαρίζεται με νερό, αφού 

περάσουν 7 ημέρες και έχει 
στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια. 

Αντοχή στη τριβή                 
 

Καλή αντίσταση στην τριβή. 

Αντοχή στους 
διαλύτες 

Καλή αντίσταση σε white spirits. 
Ευαίσθητο στους αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες και στο 
οινόπνευμα. 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της 

ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: 

Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος, 200 g/l 

(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l ΠOΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

• Υδατοδιαλυτό προϊόν καινοτόμου τεχνολογίας  

• Μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια σε πίνακα κιμωλίας  

• Ανθεκτικό φιλμ, αντέχει στα πλυσίματα  

• Αντιστέκεται στο πιτσίλισμα κατά τη χρήση  

• Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή την ίδια ημέρα 
 

 

Απόδοση 
11-12 m²/L  

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον 

τρόπο εφαρμογής 

 

Στερεά κατ΄ όγκο  
35%+/- 1% 

 

Πάχος Υγρού Φιλμ 
67 μικρά 

  

Πάχος Στεγνού Φιλμ 
23 μικρά 

 

Στέγνωμα στους 20°C 

Στην αφή σε 1 ώρα  

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται 

Για χρήση σε 3 ημέρες 

 

Σύστημα Ρητινών    

Ακρυλική Ρητίνη 

 

Αραίωση  

Δεν απαιτείται 

 

Εφαρμογή με 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι  

 

 

 

 

 

 

 

  
Αποχρώσεις:  
Διατίθεται σε Μαύρο, και βαθιές/σκούρες αποχρώσεις 

μέσω του συστήματος Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR 
   
Τοξικότητα:  
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο  

 
Διαβάθμιση γυαλάδας:  
Χαμηλή 

 

 

DRN 17 CHALKBOARD PAINT 

Χρώμα Μαυροπίνακα Νερού  
Εσωτερικής Xρήσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 



                                  

 

 

   

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 
Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5 

 

Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες απο σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες 

πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν 

μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της 

αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια DRN 17 CHALKBOARD PAINT Χρώμα Μαυροπίνακα Νερού, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο 

που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες.  

Καινούργιο ξύλο: Τα διάφορα ελαττώματά του πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό 

Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε ολόκληρη την επιφάνεια. Λειαίνετε με γυαλόχαρτο. 

Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες και γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού. 

Μέταλλα: Αφαιρείτε σκουριά και ξεφλουδίσματα πριν ασταρώσετε με DRP 506 Αντισκωριακό Υπόστρωμα Διαλύτου.  

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε με ένα χέρι DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε 2 χέρια με καλής ποιότητας νάυλον πινέλο ή κοντότριχο ρολλό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με 

νερό. Εφαρμόστε «πλούσια» το υλικό, κινούμενοι από άβαφες σε βαμμένες επιφάνειες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογήγς μη δημιουργείται 

«καβαλικεύματα». Μην το αναμιγνύετε με άλλα χρώματα υδατοδιαλυτά ή αλκυδικά. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10ο C. Το 

στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χρωστικές ουσίες και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στις χρωματιστές κιμωλίες μπορεί ενδεχομένως να αφήσουν 

‘’αποτύπωμα’’ στην επιφάνεια ακόμα και μετά τον καθαρισμό αυτής. Προτείνουμε να χρησιμοποιούνται ανοιχτόχρωμες κιμωλίες 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.  
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον 

ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-

βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

• 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. • 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: 1lt                 Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλάγεται              Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


