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SPORTLUX 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Sportlux είναι ακρυλικό χρώμα αθλητικών δαπέδων. Συνιστάται 

για γήπεδα τένις, γήπεδα πολλαπλών χρήσεων (ποδοσφαίρου 5x5, 

βόλεϊ, χάντμπολ, κλπ.), καθώς επίσης και για ποδηλατοδρόμους, 

πεζοδρόμια, πλατείες και χώρους πεζών. Είναι προϊόν ισορροπημένης 

σύνθεσης ακρυλικής διασποράς νερού με κατάλληλα χρωστικά, 

πρόσθετα και επιλεγμένα αδρανή. Έχει εύκολη εφαρμογή, πολύ καλή 

πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες και την τριβή. Προστατεύει από τη φθορά και παρατείνει τη 

ζωή του υποστρώματος. Δεν είναι κατάλληλο για τα πολυουρεθανικά 

γήπεδα μεγάλης ελαστικότητας. 

 

   

 

  

 

     

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,25 - 1,28 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 105 - 110 KU (ASTM D562) 

Αραίωση : 10 - 20% με νερό 

Απόδοση : 0,25 – 0,35kg/m2 (δυο στρώσεις) 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 60 λεπτά και επαναβάφεται σε 2-4ώρες. Βατότητα σε 4 ώρες 

και χρήση σε 5 ημέρες. (Οι χρόνοι που αναγράφονται μπορεί να διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την 

κινητικότητα του αέρα) 

Αποχρώσεις : Κεραμιδί, πράσινο , μπλε 

Συσκευασία : 4kg, 12kg  Χαλαζιακή άμμος 3kg, 25kg 

ΠΟΕ (Πτητικές 

Οργανικές Ενώσεις) 

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ 

είναι 140gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα 

ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Ρολό, πινέλο 

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  μέσα 
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στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα 

Συνθήκες εφαρμογής : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 32οC 

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 35 οC σε 

σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 

 

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Προετοιμασία υποστρώματος: Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια, σαθρά υλικά και στη συνέχεια 

πλύνετέ την σχολαστικά με νερό υπό πίεση. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της επιφάνειας, 

εφαρμόστε μια στρώση αστάρι TETRAPLAST αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:3. Για τη συντήρηση-

επαναβαφή επιφανειών δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή ασταριού. 

 

Αραίωση: Αραιώστε και αναδεύστε καλά, 15-20%κ.ο με νερό για την πρώτη στρώση και 10-20%κ.ο για τη 

δεύτερη. 

 

Εφαρμογή: 

 Εφαρμόστε το Sportlux σε δυο σταυρωτές στρώσεις 

 Για την επίτευξη αντιολισθητικής επιφάνειας, αναμείξτε το αραιωμένο προϊόν με την Χαλαζιακή 

άμμο σε ποσοστό 10-25%κ.β επί της αρχικής πριν την αραίωση ποσότητας. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα ● Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη 

σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς 

Περιέχει : 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-

ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε 

το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. 
 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777                 

  


