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Το Aretino, είναι μια διακοσμητική 

βαφή με βάση το φυσικό χώμα που 

δίνει τη μορφή από παλαιωμένη 

πατίνα. Δίνει την αίσθηση των 

ιστορικών πόλεων της Ιταλίας. 

Κατάλληλη για εξωτερική και 

εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω 

από υλικά όπως τα Mikro, Akril 100, Elastobe, Vega, 

Medittaranneo κλπ. ανάλογα με την επιθυμητή όψη. 

Πλένεται, δεν ξεθωριάζει και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα 

ελαττώματα του υπόβαθρου. 

ΧΡΩΜΑ : Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο 

χρωματολόγιο Restauri.  

 

 
 
• Μορφή:                                        Stiren Akrylic Copolymer 
• Κατανάλωση:                              20 m²/lt ανάλογα με την 
                                                      απορροφητικότητα της 
                                                      επιφάνειας. 

• Βάρος:                                          1,05 kg/lt 
• Θερμοκρασία εφαρμογής:           5

0
C έως  30

0
C.         

• Ανοιχτός χρόνος στεγνώματος:  1 ώρα  
• Στέρεο βάρος:                              6%±2 
• ph:                                            8,5÷0,5 
 

                
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: Αφού εφαρμόσετε το Saif Seal Dur 
 

 

 

 

 

 

στις εσωτερικές και το Saif Seal Akril στις εξωτερικές 

επιφάνειες, χρησιμοποιείτε το Mikro για αποτέλεσμα 

με σχέδιο και Akril 100 για λείο. 

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι 

σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται από 

ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα 

προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η 

επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer 

(Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε 

την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για 

την επόμενη εφαρμογή. 

 

2. Εφαρμογή: 
 
Εφαρμόζετε Mikro, Akril 100, Elastobe ή Vega 

ανάλογα με το πώς θέλετε να είναι το υπόβαθρο. Η 

διαδικασία αυτή απαιτείται για να είναι ομοιόμορφη η 

επιφάνεια. Αφού στεγνώσει το υπόβαθρο αραιώνεται 

το Aretino με 50% νερό και το απλώνετε με πινέλο. 

Περιμένετε για κάποια ώρα ανάλογα με την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη 

θερμοκρασία του καιρού και στην συνέχεια 

απλώνεται το υλικό αυτοσχεδιάζοντας με τη βοήθεια 

ενός σπόγγινου μυστριού ή πανιού σαμουά. 

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε 2 ή 3 χρώματα 

Aretino διαδοχικά. 

 
 
Από 0,8 έως 1,2kg/m

2
 ανάλογα με την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας και την 
αραίωση. 
 

 
 
 Δοχείο των 5 - 25kg 
Συσκευασία 

 
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 Διάρκεια ζωής 12 μήνες στους 10

0
C έως 30

0
C. 

  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  


