
 

                                                       

                                                              Τεχνικό  Φυλλάδιο  

MILLELUCI       
   

DecoMax® Sofokleous 236b Kallithea 17673 Athens – Greece 
E-mail:info@decomax.gr    Τηλ. 215 52 08 349 - 215 50 50 385 

 

 
 

  
Τo MILLELUCI είναι πολύχρωμη 

επένδυση για εσωτερικούς χώρους 

παραδοσιακού τύπου, ιδιαίτερα δια-

κοσμητική με βάση ρητίνες " Plyolite 

GOOD YEAR" σε μικτή φάση νερού/ 

διαλύτη. Η ειδική του σύνθεση δίνει 

στο προϊόν μεγάλη αντοχή στη πλύση, τριβή, και κατά 

συνέπεια το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο ως ένα υψηλής 

ποιότητας φινίρισμα σε δημόσιους χώρους με μεγάλη 

κυκλοφορία. 

ΧΡΩΜΑ: 27 χρώματα πολύχρωμα, περισσότερα από 15 

δείγματα μίγματος 1:1 με λευκό πολυχρωματικό 

 

 
 

• Μορφή:                                          ρητίνη Plyolite 

                                                       " GOOD YEAR "                                                                      

• Μέση Κατανάλωση:                     0,35lt/mq 
• Βάρος:                                          1, 015 
• Χρόνος ζωής στο δοχείο:           6 μήνες στους 10

0
C 

                                                                        έως  30
0
C.         

• Θερμοκρασία εφαρμογής:          10
0
C έως  40

0
C.         

• Ανοιχτός χρόνος στεγνώματος:   4 ώρες στεγνό στην αφή  
• Αραίωση:                                     5-10% με νερό 
• 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. 
Νέα στρώματα: εφαρμοστέ ένα προληπτικό πέρασμα με 
SAIFSEAL DUR σταθεροποιητή, αραιωμένο έως 200% με 
νερό.  
Παλαιά στρώματα: βεβαιωθείτε ότι το υπάρχον χρώμα είναι 

καλά στερεωμένο , διαφορετικά βουρτσίστε καλά και 

αφαιρέστε κάθε μέρος κακώς προσκολλημένο.  

 
 
Στοκάρετε τις τραχύτητες και σταθεροποιείτε με 
SAIFSEAL DUR σταθεροποιητή, αραιωμένο έως 
200% με νερό ή σε βάσεις κακής ποιότητας με 

SAIFESEAL PRIMER με διαλύτη. 

2. Εφαρμογή: 
 

Εφαρμόζετε σε μια επιφάνεια που έχει 

προετοιμαστεί μία ή δυο φορές UNICOAT , ακριλική 

ζωγραφική υψηλής καλυπτικότητας με μάλλινο ρολό 

ή βούρτσα και διαλυμένη σε νερό σε 20-25%. 

Ετοιμάζετε επομένως για την εφαρμογή με ψεκασμό 

του MILLELUCI , καλύπτοντας προσεκτικά όλα όσα 

δεν θέλετε να επεξεργαστείτε. Αραιώστε με νερό 

από 5-10% ( περίπου ένα ποτήρι νερό)  MILLELUCI 

, αναμιγνύοντας  αργά το προϊόν. Ρυθμίστε το ειδικό 

πιστόλι  με υψηλότερη φόρτιση σε μια πίεση εξόδου 

ανάμεσα σε 2 και 2,5 ΑΤΜ. Χρησιμοποιήστε ένα 

στόμιο διαμέτρου 2-2,2 mm. Ψεκάστε, επομένως , 

MILLELUCI με μεγάλες οριζόντιες κινήσεις ( δεξιά-

αριστερά) χωρίς να φορτώσετε παρά πολύ το υλικό. 

Μετά από μερικά λεπτά επαναλαμβάνετε την 

εφαρμογή πάντα ψεκάζοντας οριζόντια  και 

πάντα χωρίς να φορτώσετε παρά πολύ το υλικό, για 

την επίτευξη μιας πιο ομοιόμορφης εφαρμογής. 

Είναι πολύ σημαντικό να μην υπερφορτώσετε ποτέ 

το υλικό, μάλλον προχωρήστε στα επόμενα στάδια. 

έτσι θα αποφευχθεί η εμφάνιση , όταν η εφαρμογή 

στεγνώσει, λεκέδων και κηλίδων. Συνιστάται να μην 

εφαρμόζεται MILLELUCI  σε χώρους που δεν 

αερίζονται. Το   MILLELUCI  όντας σε μικτή φάση 

νερού/ διαλύτη, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή, όταν 

προβλέπονται θερμοκρασίες κάτω από+ 5 C κατά 

την διάρκεια του στεγνώματος.  

 

 
 
 Δοχείο των 5lt. 
Συσκευασία 

 
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
Σε ξηρό και δροσερό μέρος και συσκευασία καλά 
σφραγισμένη για τουλάχιστον 9 μήνες.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  



 


