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Φυςικό Αςβεςτόχρωμα  
και λεπτό διακοςμητικό 
Επίχριςμα    

ARTISANAL LIME 
PAINT & DECO 



Abolin Co Greece 

Υψηλήσ ποιότητασ αςβεςτόχρωμα και 

υπζρλεπτο διακοςμητικό επίχριςμα, με 

βάςη παλαιωμζνο αςβζςτη.  

 

Το Artisanal,  προςφζρεται για την 

διακόςμηςη και προςταςία νζων και 

παραδοςιακϊν κτιρίων , προςδίδοντασ 

υψηλό αιςθητικό αποτζλεςμα, ζνα 

υγιεινό εςωτερικό περιβάλλον και 

φυςική διαχείριςη τησ υγραςίασ.  

 

Είναι φιλικό προσ το περιβάλλον υλικό, 

με χαρακτηριςτική ματ ορυκτή 

εμφάνιςη και  λόγω τησ ςφνθεςήσ του  

με φυςικό τρόπο αντιβακτηριδιακό και 

αντιμουχλικό.  

 

Cool Barrier  

ARTISANAL 
Περιγαφή 

Διακόςμηςη και Προςταςία 
Με βιϊςιμεσ φυςικζσ λφςεισ 
υψηλήσ ποιότητασ 

 Αφινει τον τοίχο ελεφκερο να αναπνζει 

 Ιδανικό για τθν εξαςφάλιςθ υγειϊν εςωτερικϊν χϊρων  

 Σθμαντικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ αζρα εςωτερικϊν χϊρων  

 Φυςικά βακτθριοςτατικό και μυκθτοςτατικό  

 Φυςικι ματ πεπαλαιωμζνθ όψθ 

 

Οι χρήςεισ του Artisanal   

Βαςιςμζνο ςε φυςικι άςβεςτο, το Artisanal είναι κατάλλθλο για τθν 

διακόςμθςθ ςυμβατικϊν επιχριςμάτων και επιχριςμάτων αποκατά-

ςταςθσ με βάςθ τθν υδραυλικι άςβεςτο για τθν διαχείριςθ του προβλι-

ματοσ τθσ υγραςίασ και των αλάτων. Διακρίνεται για το φυςικό υψθλό 

φυςικό αποτζλεςμα, τθν φυςικι προζλευςθ των ςυςτατικϊν του, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν δθμιουργία επιφανειϊν με εξαιρετικι ικανότθτα 

διαπνοισ.  Είναι κατάλλθλο για διακόςμθςθ νζων κακϊσ και ςτθν αποκα-

τάςταςθ διατθρθτζων κτιρίων, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ ,που θ 

διατιρθςθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ του κτιρίου είναι πολφ ςθμα-

ντικι.  

 

Artisanal διαχείριςη τησ υγραςίασ και των αλάτων 

Το Artisanal βρίςκει ιδιαίτερθ εφαρμογι ςε εργαςίεσ διακόςμθςθσ και 

αποκατάςταςθσ κτιρίων, ςε ςυνδυαςμό με τα επιχρίςματα υδραυλικισ 

άςβεςτου τθσ Abolin, για τθν διαχείριςθ τθσ υγραςίασ και των αλάτων. 

Ειδικότερα ςε αποκαταςτάςεισ ιςτορικϊν κτιρίων, το Artisanal, ςυν-

εργάηεται πλιρωσ με ενζματα και αρμολόγθςθ με βάςθ υδραυλικι 

άςβεςτο.  



Φυςικό 

Αςβεςτόχρωμα 
Το Υγιεινό και 

Αιςθητικά Όμορφο  

Δεν υπάρχουν ποτζ δφο 

ίδιοι τοίχοι με το Artisanal:  

το ταλζντο του τεχνίτθ που 

εφαρμόηει το χρϊμα 

αςβζςτθ κακορίηει τθ 

μοναδικότθτα του τελικοφ 

αποτελζςματοσ.  

 

Αυτι θ ιδιαιτερότθτα 

«προςδίδει» μια 

χαρακτθριςτικι 

αυκεντικότθτα ςτθν 

ταυτότθτα του κτιρίου 

Διαχρονική Ομορφιά για Τοίχουσ που Αναπνζουν  

“Stucco Coarse” “Stucco Smooth” 

Τεχνικζσ  

Το Artisanal είναι μια διακοςμθτικι διαπνζουςα βαφι θ οποία πρζπει να 

εφαρμοςτεί με βοφρτςα ςε δφο ςτρϊςεισ. Η βαφι μπορεί επίςθσ να 

εφαρμοςτεί με χριςθ ρολοφ, αλλά αυτό κα μειϊςει αιςκθτά τθν αυκεντικι 

εμφάνιςθ. Για τουσ τοίχουσ μπορεί να εφαρμοςτεί με κίνθςθ κάκετθσ ι 

διαςταυροφμενθσ φοράσ.  

Η επίτευξθ διχρωμίασ που μοιάηει με «ςφννεφο» μπορεί να επιτευχκεί 

αςκϊντασ μεγαλφτερθ πίεςθ ςτθν εξά-πλωςθ του χρϊματοσ ςε μερικζσ 

περιοχζσ, ζτςι ϊςτε θ χρωςτικι να απλωκεί περιςςότερο και το χρϊμα να 

γίνει πιο ζντονο.  

Βάψιμο και γυάλιςμα 

Σε περίπτωςθ που το τελείωμα παρουςιάηει «γραμμζσ» από τθν βοφρτςα,  θ 

επιφάνεια τθσ βαφισ μπορεί να γυαλιςτεί ελαφρϊσ με χριςθ ανοξείδωτθσ 

ςπάτουλασ. Αυτό το γυάλιςμα κα κάνει τισ «γραμμζσ» από τθν βοφρτςα να 

λειανκοφν και τα χρϊματα να φαίνονται πιο ςκοφρα, ςε ςφγκριςθ με το πιο 

ανοιχτό χρϊμα των υποκείμενων ςτρωμάτων τθσ βαφισ. 

Ζνα πρόςκετο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ τεχνικισ είναι ότι οποιαδιποτε ατζλεια 

ςτο φιλμ είναι λιγότερο εμφανισ.  

Είναι επίςθσ δυνατό να τελειϊςετε με ζνα ςκλθρυντικό ι με βερνίκι με βάςθ 

το νερό, για να προςτατεφςετε τθ βαφι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 



ABOLIN CO GREECE 
18 Galaxia Str Athens 
Greece Haidari 

0030 210.5575568  
0030 210.5570616  

www.abolinco.com. 

 

Εξαιρετικήσ 
Ποιότητασ  

Φυςικά 
Αςβεςτοχρϊματα 


