
Αριστουργήματα
εσωτερικών χώρων

“Αριστουργήματα
εσωτερικών χώρων”: 
πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα νερού της 
Mapei για εσωτερική 
χρήση.

“
Οι καλύτερες υδατοδιαλυτές
βαφές εσωτερικού χώρου

Dursilite και Colorite:
προϊόντα βαφών υψηλής 
ποιότητας, εύκολα στην εφαρμογή 
για την προστασία και διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων.

Μορφή παχύρρευστο υγρό

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%) 65

Πυκνότητα (g/cm3) περίπου 1,50

Θεωρητική καλυπτικότητα (kg/m2) 0,3 - 0,4

Υγρή στίλβωση DIN 53778 (κύκλοι) > 5.000

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) (UNI EN ISO 7783-2) 40

Αντίσταση  στη διέλευση ατμού από ένα παχύ ξηρό στρώμα 0,15 mm Sd 
(m) (UNI EN ISO 7783-2) 0,0060
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Dursilite / Colorite

Μεγάλη καλυπτικότητα
Βαφές με ικανότητα κάλυψης 
σκουρόχρωμων ή έντονων παλαιών βαφών 
και λερωμάτων, που συνήθως δύσκολα 
καλύπτονται.

Δυσκολία λερώματος
Βαφές που “απωθούν” τη βρωμιά και 
παραμένουν καθαρές για όλο τον “κύκλο 
ζωής” τους. 

Ικανότητα καθαρισμού
Χάρις στην ειδική τους σύνθεση 
σχηματίζεται μία συμπαγής, ανθεκτική 
μεμβράνη, αδιαπέρατη από τη βρωμιά και 
ένα απλό σκούπισμα με ένα σφουγγάρι 
είναι αρκετό για την απομάκρυνση της 
βρωμιάς και των κηλίδων.

Μορφή παχύρρευστο υγρό

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%) 65

Πυκνότητα (g/cm3) περίπου 1,65

Θεωρητική  καλυπτικότητα (kg/m2) 0,3 - 0,4

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) (UNI EN ISO 7783-2) 20

Αντίσταση  στην διέλευση ατμού από ένα παχύ ξηρό στρώμα 0,15 mm Sd 
(m) (UNI EN ISO 7783-2) 0,0030

Μορφή παχύρρευστο υγρό

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%) 65

Πυκνότητα (g/cm3) περίπου 1,60

Θεωρητική καλυπτικότητα (kg/m2) 0,3 - 0,4

Υγρή στίλβωση DIN 53778 (κύκλοι) > 2.500

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) (UNI EN ISO 7783-2) 30

Αντίσταση  στη διέλευση ατμού από ένα παχύ ξηρό στρώμα 0,15 mm Sd 
(m) (UNI EN ISO 7783-2) 0,0045
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



Mapei. Η εμπειρία μας, σας δίνει λύσεις

Το Colorite Matt είναι μία ατμοδιαπερατή βαφή νερού 
τοίχων εσωτερικών χώρων, με ματ τελείωμα, με βάση 
συνθετικές ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα.
Η μεγάλη ικανότητα διαπνοής και η υψηλή καλυπτικότητα το 
καθιστούν ιδιαιτέρως κατάλληλο για εφαρμογές με πιστόλι 
airless και για τη βαφή νέων οικοδομών και βιομηχανικών 
κτιρίων, καθώς και για τη βαφή οροφών, μπάνιων, κουζινών, 
υπόγειων, κλιμακοστασίων, βοηθητικών χώρων, χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθηκών.
Το Colorite Matt είναι κατάλληλο για όλα τα είδη   
εσωτερικών επιφανειών και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα 
τα είδη νέων ή παλαιών τσιμεντοειδών υποστρωμάτων 
ή υποστρωμάτων με βάση ασβέστη ή γύψο, 
συμπεριλαμβανομένων και των βαμμένων, εφόσον η βαφή 
είναι επαρκώς αγκυρωμένη.

Το Colorite Matt εγγυάται:
• Εξαιρετική ικανότητα κάλυψης παλαιών χρωμάτων
• Ικανοποιητική ικανότητα διαπνοής
• Ικανοποιητική καλυπτικότητα
• Ματ τελείωμα

Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και μπορεί, επίσης, να 
χρωματιστεί σε παστέλ αποχρώσεις, χρησιμοποιώντας το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.

Το Dursilite Matt είναι μία βαφή νερού, εξαιρετικής 
λευκότητας και υψηλής αισθητικής, με ματ τελείωμα, με βάση 
τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και 
επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή, ιδανική για λευκό ή έγχρωμο 
τελείωμα εσωτερικών τοίχων.
Το Dursilite Matt προσδίδει στους τοίχους ένα ελκυστικό 
λείο, ματ τελείωμα, που δύσκολα λερώνει. 
Το Dursilite Matt προσφύεται σε όλα τα υποστρώματα 
εσωτερικού χώρου, όπως γυψοσανίδα, σοβάδες με βάση γύψο 
και σοβάδες με φυσικό τελείωμα.
Το Dursilite Matt έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, που σημαίνει 
λιγότερες απαιτούμενες στρώσεις και μειωμένος χρόνος 
εφαρμογής.
Χάρις στη δυσκολία λερώματος και στην καλή πρόσφυσή του,  
το Dursilite Matt απαιτεί λιγότερη συντήρηση και επαναβαφή 
με αραιότερη συχνότητα.

Το Dursilite Matt εγγυάται:
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Ευκολία στην εφαρμογή
• Ευκολία στον καθαρισμό
• Εξαιρετική λευκότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα

Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και μπορεί, επίσης, 
να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®.

Το Dursilite είναι μία υψηλής ποιότητας, πλενόμενη βαφή 
νερού εσωτερικού χώρου, με τροποποιημένες ακρυλικές 
ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και με ελκυστικό ματ, λείο 
τελείωμα. Εξαιτίας της δυσκολίας λερώματος και της υψηλής 
καλυπτικότητάς του, συστήνεται ιδιαίτερα για διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων, όπως καθιστικά, κρεβατοκάμαρες, 
γραφεία και για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
όπου απαιτείται ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. 
Με το Dursilite επιλέξτε ανάμεσα σε μία απεριόριστη σειρά 
χρωμάτων για τη δημιουργία ενός γαλήνιου, χαλαρωτικού 
περιβάλλοντος ή εκλεπτυσμένων λαμπερών χρωμάτων για 
περισσότερο δυναμικούς χώρους γεμάτους ενέργεια.
Το Dursilite είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εσωτερικού 
χώρου και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη νέων ή 
παλαιών τσιμεντοειδών υποστρωμάτων ή υποστρωμάτων με 
βάση ασβέστη ή γύψο, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη 
βαμμένων.

 Το Dursilite εγγυάται:
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στις διαδικασίες καθαρισμού
• Εξαιρετική ικανότητα εξομάλυνσης υποστρωμάτων
• Δυσκολία λερώματος
• Ελκυστικό ματ τελείωμα
• Ικανοποιητική ικανότητα διαπνοής

Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και μπορεί, επίσης, 
να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®.
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