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Κωδ. 23031  A86C  Αντιρρυπαντική Βαφή Σκυροδεμάτων 
 
 

Έγχρωμη, Αντιρρυπαντική Βαφή σκυροδεμάτων, υψηλής αντοχής. 
Γιατί να χρησιμοποιήσω βαφή νερού και όχι διαλύτου;  
Επιλέγοντας μία αντιρρυπαντική βαφή νερού για βιομηχανική χρήση, όπως το A86C, επιτυγχάνετε τις υψηλότερες δυνατές 
αντοχές σε τριβή, κρούση, υγρασία και νερό, ενώ παράλληλα έχετε ένα άριστο σύγχρονο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Παράλληλα δεν ενοχλείστε από έντονες οσμές όπως συμβαίνει με τα συμβατικά συστήματα διαλυτικού 2  συστατικών, και 

δεν επιβαρύνετε με υψηλά V.O.C. το περιβάλλον. 
 
 

Με μια πρώτη ματιά 
 

Αντιρρυπαντική Βαφή για βιομηχανική χρήση (σκυροδέματα, σήραγγες, 
τεχνικά κλπ.) και όχι μόνον. Συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές  ταυτόχρονα με 
την ευκολία τοποθέτησης και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, αφού έχει 
πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις. Έχει πολύ 
καλό άπλωμα και δίνει μια λεία και πολύ σκληρή επιφάνεια. Τα ειδικά 
πρόσθετα που περιέχει  προσφέρουν ιδιαίτερες αντοχές σε δυσκολίες όπως 
αντιρρυπαντικές ιδιότητες, αδιαβροχοποίηση, γδαρσίματα, λιπαρά 
υπολείμματα κλπ. Σε κτιριακές κατασκευές σας απολαύστε την αρχική 
εικόνα της βαφής σας για πολλά χρόνια, χωρίς ρύπους, χωρίς λεκέδες από 
λασποβροχές κ.α. 

Είναι πολύ σκληρή επιφανειακά ενώ ταυτόχρονα τόσο ελαστική που να 
μπορεί να ακολουθεί τις συστολές-διαστολές της επιφάνειας, χωρίς να 
δημιουργούνται ρωγμές. 

Μπορεί να πλυθεί άφοβα με πίεση 80-140 bar, και χρήση  απορρυπαντικών. 

 Χρωματίζεται από το σύστημα χρωματισμού της εταιρείας μας, παρέχοντάς 
σας 25.000 αποχρώσεις, ενώ παράλληλα δεν αλλοιώνεται η αρχική 
απόχρωση με την πάροδο του χρόνου.  
Πρόσθετη ευκολία η ήπια οσμή, ενώ παράλληλα έχει χαμηλή περιεκτικότητα 
σε V.O.C. με αποτέλεσμα την δυνατότητα εφαρμογής της σε κατοικημένους 
χώρους χωρίς την δημιουργία των γνωστών προβλημάτων. 

10 ετής εγγύηση αντοχής. 

✓ Απόλυτα αδιάβροχο, άριστη 
Αντιρρύπανση. 

✓ Πολύ σκληρό επιφανειακά. 
✓ Ελαστικό (δεν παρατηρούνται 

ρηγματώσεις). 
✓ Δίνει άριστο τελικό φινίρισμα. 
✓ Άμεσο επιφανειακό στέγνωμα. 
✓ Γρήγορη επαναβαφή. 
✓ Πολύ μεγάλες αντοχές στο νερό. 
✓  Αντοχή στο πλύσιμο έως 140bar. 
✓ Μεγάλες αντοχές στα 

απορρυπαντικά. 
✓ Ήπια οσμή. 
✓ Χαμηλή περιεκτικότητα V.O.C. 
✓ Ευκολία εφαρμογής και σε 

κατοικημένους χώρους 
✓ Προσφέρεται σε 25.000 

αποχρώσεις. 
 

 

Προετοιμασία Εφαρμογής 

 
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.  

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε 
είδους υπολείμματα.  

1. Έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προεργασίες της επιφάνειας.. 
2. Τοποθετούμε το 23031 Αντιρρυπαντική Βαφή A86C σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το 

αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε (περισσότερες στρώσεις υλικού μεγαλύτερο πάχος φιλμ, μεγαλύτερες 
αντοχές μηχανικές, χημικές κλπ).   
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Οδηγίες Εφαρμογής 
 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του. 
1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. 
2. Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 2-4h. 
3. Κάθε χρήση πριν την πάροδο των 15 ημερών θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, έως ότου η επιφάνεια 

αναπτύξει πλήρως τις ιδιότητές της και κατ’ επέκταση τις αντοχές της. Αποτρέψτε το πλύσιμο πριν την πάροδο 20 
ημερών. 

 

Μικρές Συμβουλές 

 
1. Αποφύγετε την χρήση χλωρίου για τον καθαρισμό των επιφανειών, προτιμήστε κάποιο άλλο απολυμαντικό. 

 

Εργαλεία Εφαρμογής 

 
Το προϊόν 23031 Αντιρρυπαντική Βαφή A86C μπορείτε να το εφαρμόσετε με: 

1. Πινέλο 
2. Ρολό  
3. Μηχάνημα βαφής  Airless 
4. Πιστόλι αέρος 

 

Αποχρώσεις - Υφή 

 
- Λευκό, διατίθεται επίσης σε δύο βάσεις (D & TR) για χρωματισμό σε 25.000 αποχρώσεις. Σε δύο τύπους : Gloss & Satin. 

 

Αποθήκευση 

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά σε μέρη 
σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

Στοιχεία επισήμανσης: 
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):          
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Άνευ αντικειμένου 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων: 
Άνευ αντικειμένου 
 
Πρόσθετες πληροφορίες: 
EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, Μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 
2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες 

 

Φυσική κατάσταση σε 20 ºC: Υγρό Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν 
εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμφάνιση: Γαλακτώδης 

Χρώμα: Λευκό την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγ. A.I): 140 g/L 
(2010) 

Οσμή: Ήπια Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 0,01 % βάρους 
Πτητικότητα:  Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 0,11 kg/m³  (0,11 g/L) 
Θερμοκρασία βρασμού σε 
ατμοσφαιρική πίεση: 

103 ºC Μέσος αριθµός ατόµων άνθρακα: 3,97 

 
Πίεση  ατμών στους 20 ºC: 

 
2325 Pa 

Μέσο μοριακό βάρος: 114,23 g/mol 
 

Πίεση  ατμών στους 50 ºC: 12246 Pa  (12 kPa) 
Χαρακτηρισμός 
επικινδυνότητας 
προϊόντος: 

 Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2004/42/EE, αυτό το προϊόν, για 
την χρήση του εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα στους 20 ºC: 1209 kg/m³   
Σχετική πυκνότητα στους 20 
ºC: 

1,21 Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 24,98 kg/m³  (24,98 g/L) 

pH: 6,5 - 8,5  
Αναφλεξιμότητα:   
Σημείο  ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο (>60 ºC) Θεωρητική Απόδοση: 12-14 m²/l  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο): 

Άνευ αντικειμένου * Αντοχή στο Πλύσιμο: Ναι 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 393 ºC Χρόνος Αποθήκευση:  1 έτος (Ελάχιστος 
χρόνος) 
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