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Το MEDITTERANEO είναι ένα 
διακοσμητικό επίχρισμα  με βάση 
ορυκτά υλικά πληρώσεως και 
χρωματικές φυσικές ίνες  που 
επιτρέπουν να αναπαράγει ένα 
παλαιωμένο και ρουστίκ αποτέ-
λεσμα, τυπικό των παραδοσιακών 
κατασκευών  των Μεσογειακών 
περιοχών. Είναι διαθέσιμο σε δυο 

διαφορετικές εκδοχές: MEDITERRANEO Exterior, ανθεκτι-
κό στις καιρικές συνθήκες για εξωτερικούς χώρους και 
MEDITERRANEO Interior,  για εσωτερικό φινίρισμα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε λεία ή τραχιά βάση, με όμοιο 
τελικό αποτέλεσμα. 
ΧΡΩΜΑ: Λευκό, και επιλογής από οποιαδήποτε χρωματική 
βεντάλια  
 

 
 
• Μορφή:                                        Ακρυλική ρητίνη σε 
                                                      μορφή πάστας                                                                                                     
• Απόδοση:                                    0,8 σε 1 Kg/m

2
 

• Φαινόμενο Βάρος:                       1,6 kg/l  ± 1%  
• Στερεά κατά όγκο:                       83% 
• Αραίωση :                                    έτοιμο προς χρήση 
• Χρόνος ζωής στο δοχείο:              
 
• Θερμοκρασία εφαρμογής:           12

°
C έως  45

°
C.         

• Ανοιχτός χρόνος στεγνώματος:   3 ώρες. Βάφεται 
                                                       μετά από 12 ώρες.  
• Στέρεο βάρος:                               6%±2 
• ph:                                           8,5÷10 
 

                
1. Προετοιμασία υποστρώματος: 
 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επιπεδωμένο,                        
στεγνό, στατικά επαρκές και απαλλαγμένο από           
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κ.λπ.  Τυχόν ατέλειες                                
όπως ρωγμές, κενά στο υπόστρωμα κλπ.,                  
πρέπει να επισκευάζονται με τα κατάλληλα υλικά.                                
Νέες επιφάνειες:  
Εφαρμόστε ένα προληπτικό πέρασμα  με SAIFSEAL DUR  
αραιωμένο έως 300% με νερό. 

 
 
Παλαιές επιφάνειες:   
Βεβαιωθείτε ότι το υπάρχον χρώμα είναι καλά 
συνδεδεμένο  διαφορετικά βουρτσίστε προσεκτικά 
και αφαιρέστε οποιοδήποτε μέρος κακώς κολλη-
μένο. Σταθεροποιείστε  με SAIFSEAL ACRYL, 
αραιωμένο έως  300% με νερό ή  σε επιφάνειες 
χαμηλής ποιότητας με SAFSEAL PRIMER διαλυτού. 
 
2. Εφαρμογή: 

 
Σε επιφάνεια επεξεργασμένη με γύψο ή στόκο 
εφαρμόστε με πλαστική σπάτουλα ένα χέρι 
MEDITERRANEO, διασταυρώνοντας  με τρόπο 
ασύμμετρο την εφαρμογή και προσέχοντας να μην 
αφήσει εμφανή  τα ίχνη και τις προεξοχές αφημένα 
από την σπάτουλα. Μόλις στεγνώσει συνεχίζουμε με 
την εφαρμογή μιας στρώσεις ARETINO 
α) ARETINO: Προσθέστε στο ARETINO την 
επιλεγμένη δόση  βαφής αναδεύοντας προσεκτικά, 
κατόπιν απλώνετε με βούρτσα  το υλικό αραιωμένο 
τουλάχιστον 50% με νερό. To αφήνετε να στεγνώσει 
για ένα μεταβλητό χρονικό διάστημα σύμφωνα με το 
περιβάλλον όπου έγινε η εφαρμογή και εν συνεχεία 
 με πολύ μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι 
ανακατανέμετε και ξεθωριάζετε το ARETINO, έτσι 
ώστε τα περιγράμματα να παραμείνουν 
περισσότερο ή λιγότερο εμφανή σχηματίζοντας την 
επιθυμητή φωτοσκίαση. Αραιώσεις μεγαλύτερες από 
το 50% αυξάνουν την διαφάνεια του βερνικιού και 
κάνουν το τελικό αποτέλεσμα πιο λεπτό. 
 

 
 
 Δοχείο των 5 - 25kg.  
 
 

 
 
 

 
 Διατηρείτε για 6 μήνες στους 10

°
C έως  30

°
C. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 



 


