ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό αντισκωριακό επίχρισμα με βάση αλκυδικές ρητίνες. Διαθέτει
ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες και ενδείκνυται για την μακροχρόνια
προστασία των μεταλλικών επιφανειών από την διάβρωση. Δεν περιέχει
μόλυβδο και χρωμικά. Είναι ταχυστέγνωτο και διαθέτει ισχυρή πρόσφυση στις
μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα.
Δουλεύεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ενδείκνυται για την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών οι
οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον όπως
θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ. και σε εφαρμογές όπου θέλουμε να επιτύχουμε
υψηλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία (κάγκελα, μηχανήματα,
σιδηροκατασκευές, ναυτιλιακές εφαρμογές κλπ). Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς
τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση :
Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κεραμιδί
Στιλπνότητα , 60° :
20± 5 (EΛOT EN ΙSO 2813-99)
Ιξώδες, 25° C ,CF No6:
80-100sec (ΙSO 2884.02-03)
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:
18-22 sec EΛOT EN ΙSO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) :
1,50 ± 0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)
Στερεά κατά βάρος :
62 ± 1% (EΛOT EN ΙSO 3251-03)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:
Επιφανειακό :
10-15 λεπτά
Στεγνό στο άγγιγμα :
0,5-1,0 ώρες
Επαναβαφή :
16 ώρες
Απόδοση : 9±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 45± 5 μm.
14±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 30± 5 μm.
Σημείο ανάφλεξης :
25° C (EΛOT EN ΙSO 1523-02)
Πρόσφυση σε μέταλλο (cross-cut) : 0-1 (EΛOT EN ΙSO 2409-95)

Σκληρότητα (König): 55±10 μετά από 7 ημέρες (EΛOT EN ΙSO 1522-00)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους
ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).
Συνιστάται η βαφή του πιστόλι αέρος ή airless σε δύο επιστρώσεις (45± 5 μm
ανά επίστρωση), αραιωμένες με 5-10 % κατά βάρος με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜ-44.
Χρόνος επαναβαφής 14-16 ώρες. Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Μ-30 5-10 % κατά βάρος και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο
του περιέκτη στην αποχέτευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό,
νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο
ορίζοντα.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Κατηγορία Α/θ Δ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή ΠΟΕ:
500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.
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