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Το ACRYLIC PAINT THERMOELASTIC είναι ένα πρωτοποριακό, 

ελαστικό, θερμομονωτικό & αντιμουχλικό χρώμα εξωτερικών τοίχων 

κορυφαίας ποιότητας, με βάση ειδικές ακρυλικές, αλληλοδικτυούμενες, 

ελαστομερείς ρητίνες και νέας τεχνολογίας ανακλαστικά, 

θερμομονωτικά σφαιρίδια. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε 

θερμοκρασίες από - 25
o
C έως 100

o
C και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και 

μικρορωγμές, προσφέροντας έτσι εξαιρετική στεγανοποίηση των 

εξωτερικών τοίχων από την υγρασία. Λόγω των ειδικών κεραμικών 

σφαιριδίων με θερμομονωτικές ιδιότητες, συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα -καλοκαίρι. Εφαρμόζεται σε κάθε 

είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν ή σπατουλαριστές 

επιφάνειες, δημιουργώντας μία αδιάβροχη και ελαστική μεμβράνη, 

εξαιρετικά ανθεκτική σε βροχή, χιόνι, αλμύρα, δυνατό ήλιο, απότομες 

μεταβολές της θερμοκρασίας, υγρασία, μούχλα και χημική ρύπανση. 

Προσφέρει μία θαυμάσια ματ επιφάνεια και οι αποχρώσεις του 

παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ  
Χρήση 

Σε νέες ή παλιές εξωτερικές επιφάνειες και προσόψεις από μπετόν, 

σοβά, τούβλο, ξύλο, πέτρα, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, 

μαρμαροκονία, σπατουλαριστά κ.λπ.  

Εφαρμογή 

Ρολό, πινέλο, πιστόλι ή πιστόλι airless.  

Αραίωση 

5-10% με καθαρό νερό, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  

Απόδοση 

Περίπου 12 m
2
 ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 

χωρίς προβλήματα. Σε επιφάνειες με τριχοειδή και μικρορωγμές έως 

1mm καλύπτει περίπου 4-6 m
2
 ανά λίτρο.  

Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25 C: Στην αφή: 3 ώρες. Επαναβαφή: 

Μετά από 8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης 

υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.  

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε 

απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων, μέσω του 

συστήματος ανάμειξης χρωμάτων COLOR 

CREATIONS της ΒΕΡΝΙΛΑΚ. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και 

καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά 

υλικά και μύκητες. Σκασίματα και μικρορωγμές 

μεγαλύτερα από 1 mm στοκάρονται με ακρυλικό στόκο 

SPATOCRYL της ΒΕΡΝΙΛΑΚ ή με ελαστομερή 

ακρυλικό στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται 

μεγάλη ελαστικότητα. Εάν υπάρχει μούχλα στην 

επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό 

καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της ΒΕΡΝΙΛΑΚ 

και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα 

υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με 

νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Σε καθαρές 

επιφάνειες, ασταρώστε με διάφανο ΑΣΤΑΡΙ 

DUROCOAT αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT 

της ΒΕΡΝΙΛΑΚ ή με το Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι 

Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER 

αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αραιώστε 5-10% με καθαρό νερό, αναδεύστε πολύ 

καλά το προϊόν μέσα στο κουτί και εφαρμόστε δύο 

χέρια ACRYLIC PAINT THERMO-ELASTIC. Κατά την 

εφαρμογή και το στέγνωμα η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος και τις επιφάνειας θα πρέπει να είναι 

μεταξύ 8
o
C και 35

 o
C. Μην εφαρμόζετε σε περιπτώσεις 

όπου το επόμενο εικοσιτετράωρο υπάρχει κίνδυνος 

βροχής ή παγετού. Τα εργαλεία βαφής, για να 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να 

καθαρίζονται επιμελώς μετά το τέλος των εργασιών με 

άφθονο νερό και σαπουνάδα. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ 

A.γ.(Y)  

Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος, 

Ύδατος  

Οριακή τιμή 2010: 40 g/L 

Μέγιστη τιμή ετοίμου προς χρήση: 39 g/L 

acrylic paint 

 
thermoelastic 

 


