
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ειδικό συνθετικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για όλες τις 
εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Δεν περιέχει 
μόλυβδο και χρωμικά. Διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα και πολύ μεγάλη γυαλάδα. 
Έχει άριστες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στα συχνά 
πλυσίματα. Διατηρεί την απόχρωση του αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 
Έχει ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες, γρήγορο στέγνωμα, αυξημένη 
σκληρότητα, μεγάλη ελαστικότητα και εξαιρετικό στρώσιμο.  
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ενδείκνυται για την  βαφή και προστασία 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. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς 
τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Διατίθεται σε 28 
έτοιμες αποχρώσεις, αλλά και σε βάσεις, για την επίτευξη οποιασδήποτε 
απόχρωσης με το σύστημα χρωματισμού της ΜΑΧΡΩ, HARMONY DESIGN. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση :     Λευκό και αποχρώσεις 
Στιλπνότητα , 60° :   85± 5  (EΛOT EN ΙSO 2813-99) 
Ιξώδες, 25° CF No6C :  80-100sec (ΙSO 2884.02-03) 
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm: 18-22sec EΛOT EN ΙSO 2884.02-03) 
Πυκνότητα (λευκό) :   1,20 ± 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 :   25-30  λεπτά 
Στεγνό στο άγγιγμα :   1,5-2,5  ώρες 
Στεγνό εις βάθος :              16  ώρες.  
Απόδοση : 9±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 45±5μm.  

     14±1 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 30±5μm.  
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους 
ξένο σώμα. Συνιστάται η βαφή του  με πιστόλι αέρος ή airless σε δύο 
επιστρώσεις (45± 5 μm ανά επίστρωση), αραιωμένες με 5-10 %, κατά όγκο με 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜ-44. Χρόνος επαναβαφής 14-16 ώρες. Για ακόμη μεγαλύτερη 
σκληρότητα, γυαλάδα και ανθεκτικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ειδικός 
σκληρυντής HARDENER της ΜΑΧΡΩ σε ποσοστό 10- 15 % - το μίγμα πρέπει 
να εφαρμοστεί σε χρονικό διάστημα έως 8 ώρες. Για ακόμη πιο 
αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία της μεταλλικής επιφάνειας 
συνιστάται πρώτα η βαφή με 1-2 επιστρώσεις αντισκωριακού υποστρώματος 
SINLAC M-400 της ΜΑΧΡΩ. Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Μ-30 5-10 % κατά βάρος και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις. Για την 
βαφή γαλβανιζέ επιφανειών είναι  απαραίτητο αυτές να έχουν βαφεί πρώτα με  
WASH PRIMER Μ-15 της ΜΑΧΡΩ. 
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 κατάλληλο 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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