
Περιγραφή
Το DRY BRIGHT είναι υδατικό γαλάκτωμα ειδικών ρητινών και 
αλοιφατικής πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία και ανάδειξη της επιφάνειας δαπέδων και τοίχων 
από φυσικούς λίθους και τσιμεντοκονιάματα όπως πατητές 
τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR. Το DRY 
BRIGHT δίνει στις παραπάνω επιφάνειες κατά περίπτωση, σα-
τινέ όψη, ‘βρεγμένη όψη’, σκληρότητα και τις καθιστά πιο εύ-
κολες στον καθημερινό καθαρισμό. Το DRY BRIGHT εφαρμό-
ζεται εύκολα και παρέχει λάμψη υψηλής αισθητικής.

Χρήση - Εφαρμογές
Το DRY BRIGHT μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα ελαφριάς 
χρήσης και τοίχους από:
• Μάρμαρο.
• Φυσικό γρανίτη.
• Πατητές τσιμεντοκονίεςPLANOCOLOR PREMIUM ή 
VENETICO ως έχει ή αναμιγμένο με GLITTER.
• Πέτρα Καρύστου.
• Πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM ή 
VENETICO  σαν αστάρι των βερνικιών PLANOFINISH PU,  
PLANOFINISH PU MAT προκειμένου να εμποδίσει την αλλοίω-
ση της απόχρωσης που επιφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις 
τα συγκεκριμένα βερνίκια. Σαν αστάρι του βερνικιού 
PLANOFINISH PU 2K W MAT σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσε-
ων. Σε κάθε περίπτωση σαν πρώτο χέρι εφαρμόζεται διαλυμέ-
νο 1:1 σε νερό.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος - Εφαρμογή
Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το DRY 
BRIGHT θα πρέπει να είναι απορροφητική, καθαρή, στεγνή και 
ελεύθερη από σκόνες. Τυχόν υπολείμματα από υλικά τοποθέτη-
σης πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την εφαρμογή του DRY 
BRIGHT. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπό-
κειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία. Εφαρμόστε το πρώτο χέρι 
πάντα αραιωμένο 1:1 με νερό και εφαρμόστε το με ρολό ή με 
ψεκασμό χωρίς όμως να αφήνετε περίσσεια υλικού. Σε κάθε πε-
ρίπτωση θα πρέπει να φροντίζουμε το DRY BRIGHT να εισχωρεί 
καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 
+15°C το DRY BRIGHT στεγνώνει χωρίς να κολλάει σε περίπου 2 
- 3 ώρες. Για καλύτερη προστασία περνάμε και ένα δεύτερο χέρι 
μετά από περίπου 2 ώρες. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται αδιάλυ-
το. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέχουμε να μην 
αφήνουμε περίσσεια υλικού στην επιφάνεια αλλά να σιγουρευ-
όμαστε ότι το DRY BRIGHT εισχωρεί σε βάθος στην επιφάνεια 
που θέλουμε να προστατεύσουμε. Όταν το DRY BRIGHT αναμι-
γνύεται με GLITTER για δημιουργία επιφάνειας που αντανακλά 
το φως η ποσότητα GLITTER που χρησιμοποιούμε εξαρτάται 
από το οπτικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε να προσδώσουμε 

Βερνίκι βάσεως νερού και αλοιφατικής πολυουρεθάνης 
για πέτρα και πατητές τσιμεντοκονίες

στην τελική επιφάνεια. Συνήθως 100gr GLITTER για κάθε 5Kg 
DRY BRIGHT επαρκούν. Η εφαρμογή γίνεται στο δεύτερο χέρι 
ως άνω χρησιμοποιώντας ρολό και αναμιγνύοντας συνέχεια το 
μίγμα για να μην γίνει διαχωρισμός. Όταν η εφαρμογή γίνεται 
πάνω σε υπάρχουσα βαφή να γίνεται έλεγχος συμβατότητας 
και πρόσφυσης του DRY BRIGHT πάνω στη βαφή. Όταν το DRY 
BRIGHT εφαρμόζεται σαν αστάρι των βερνικιών PLANOFINISH 
PU ή PLANOFINISH PU MAT πάντα πρέπει να το χρησιμοποιού-
με διαλυμένο 1/1 σε νερό. Η χρήση του DRY BRIGHT σε αυτές 
τις περιπτώσεις περιορίζει σημαντικά την αλλοίωση της από-
χρωσης της επιφάνειας που συχνά επιφέρει η χρήση των 
PLANOFINISH PU ή PLANOFINISH PU MAT σε ορισμένες απο-
χρώσεις κονιαμάτων PLANOCOLOR CEMENT. 

Kατανάλωση
Όταν το DRY BRIGHT εφαρμόζεται σε 2 χέρια η κατανάλωση 
του είναι 150 - 250gr/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος. Όταν εφαρμόζεται σαν αστάρι πριν από τα 
βερνίκια PLANOFINISH PU (πάντοτε διαλυμένο 1:1 σε νερό) ή 
κατανάλωση του είναι 100 - 120gr/m2. 

Αποθήκευση
Το DRY BRIGHT παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μή-
νες σε κλειστά δοχεία και σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C 
σε προστατευμένο από το παγετό και την απευθείας έκθεση 
στον  ήλιο χώρο.

Συσκευασία
Το DRY BRIGHT διατίθεται σε πλαστικά δοχεία του 1lt σε χαρ-
τοκιβώτια 12 τεμαχίων και 5lt σε χαρτοκιβώτια 4 τεμαχίων.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το DRY BRIGHT σε υγρές επιφάνειες.
• Μην εφαρμόζετε το DRY BRIGHT πάνω σε παλαιά βερνίκια 
και σε βρώμικες επιφάνειες.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία.
• Μην εφαρμόζετε το DRY BRIGHT πάνω από υποστρώματα με 
ανιούσα υγρασία.
• Αν και το DRY BRIGHT εμφανίζει επαρκείς αντοχές για εφαρ-
μογή σε δάπεδο, η χρήση του σε επιφάνειες με βαριά χρήση 
δεν συνιστάται. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να συν-
δυάζεται με εφαρμογή του PLANOFINISH PU του PLANOFINISH 
PU MAT ή του PLANOFINISH PU 2K W MAT. 
• Όταν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε βαμμένους τοίχους ή ορο-
φές να γίνεται έλεγχος συμβατότητας του DRY BRIGHT με τη 
βαφή.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται σε χώρους με μόνιμη παρουσία νε-
ρού (όπως πχ σε πισίνες) συνιστάται η χρήση του PLANOFINISH 
PU.

▷ Προσδίδει  "σατινέ" εμφάνιση σε πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR 
▷ Τονίζει ελαφρά το χρώμα σε σκουρόχρωμα φυσικά πετρώματα
▷ Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους 
▷ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
▷ Μπορεί να αναμιχθεί με GLITTER
▷ Συνεργάζεται με τα PLANOFINISH PU, PU MAT, PU 2K W MAT
▷ Πιστοποιημένο για προτασία οπλισμένου σκυροδέματος
▷ Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα με ελαφρά χρήση
▷ Αρ. Πιστοποίησης CE 1128/1128 - CPR - 0416/1

DRY BRIGHT
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή γαλάκτωμα

Χρώμα λευκό

Οσμή άοσμο

pH 8,0 - 9,5

Ειδικό βάρος περίπου 1,05gr/cm3

Δεδομένα Εφαρμογής 

Θερμοκρασία εφαρμογής απο +100C εως +300C

Χρόνος αναμονής για 20 πέρασμα 2 ώρες

Τελικές Επιδόσεις κατα EN 1504-2:2004

• Όταν η εφαρμογή γίνεται σε εξωτερικό χώρο, ή όταν η 
εφαρμογή γίνεται σε σκουρόχρωμη επιφάνεια, αποφεύγετε 
να εφαρμόζετε το DRY BRIGHT το μεσημέρι ή νωρίς το από-
γευμα ημέρες με ζέστη ή/και έντονο ξηρό αέρα.
• Ποτέ μην εφαρμόζετε το DRY BRIGHT πάνω από εποξειδι-
κές, πολυουρεθανικές βαφές ή επιστρώσεις καθώς και 
πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.
• Σε εφαρμογή σε φυσικά πετρώματα όπως μάρμαρα, γρανί-
τες κλπ συνιστάται πάντα δοκιμή.
• Μην εφαρμόζετε το πρώτο χέρι DRY BRIGHT αδιάλυτο. Σε 
κάθε περίπτωση να το εφαρμόζετε διαλυμένο 1/1 σε νερό, 
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί επιφανεια-
κή μεμβράνη που καθαρίζεται δύσκολα. 
• Σε κάθε περίπτωση να γίνεται καλό σκούπισμα της επιφά-
νειας πριν την εφαρμογή. 

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρα-
κτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ 
των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη 
χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύ-
θυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προ-
ϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής 
των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποί-
ηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου 
Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας 
www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος 
που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.
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Βάθος Διείσδυσης EN 14630   < 10 mm   (Class I)   Class I: < 10 
mm Class II: ≥ 10 mm

Υδαταπορρόφηση και αντίσταση στα 
αλκάλια  EN 13580 

<7,5%    Ρυθμός απορρόφησης 
<7,5% συγκριτικά με το μάρτυρα.
< 10%   Ρυθμός απορρόφησης 
(μετά από εμβάπτιση σε 
αλκαλικό διάλυμα)<10%.

Συντελεστης ρυθμού εξάτμισης 
EN 13579

> 37%(Class I)  
Class I: > 30% Class II: > 10%

ISO 9001:2008 
1514/Δ

ISO 14000:2004 
270/Π


