
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής αντοχής πολυουρεθανικό χρώμα 2 συστατικών με βάση ένα αλειφατικό ισοκυανικό και ένα 
πολυακρυλικό. Προσφέρει γυαλάδα µακράς διαρκείας, εξαιρετική αντίσταση στο κιτρίνισµα τη φθορά 
και την τριβή. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες σε διαβρωτικά περιβάλλοντα, σε βιομηχανικά
             και παραθαλάσσια περιβάλλοντα

 Υψηλή χημική αντοχή.
 Προστασία από την UV ακτινοβολία
 Εξαιρετική διατήρηση χρώματος και γυαλάδας σε περιβάλλοντα υψηλού C4 ή πολύ υψηλής 

διάβρωσης  C5, σύμφωνα με τα δεδομένα UNE EN ISO 12944.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τελικό στρώµα υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε άκρως επιθετικό περιβάλλον. 
Για μεταλλικές κατασκευές που προηγουμένως έχουν ασταρωθεί με εποξειδικά αστάρια (2 συστ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: Αλειφατικής πολυουρεθάνης

Φινίρισμα: Γυαλιστερό

Απόχρωση: Από χρωστικό σύστημα

Ειδ. Βάρος: 1,19 - 1,22 Kg/l

Απόδοση: 11 - 14 m²/l 45 - 55 μ) 

Χρόνος στεγνώματος: 4 - 5 ώρες 23οC & 60% σχ. Υγρασία 

Επαναβαφή: Minimum 24 ώρες έως maximum 5 ημέρες

Στερεά όγκου: 48 - 50 %

Σημείο Ανάφλεξης: Βάση: 35 ºC Καταλύτης: 33 ºC

Διάρκεια ζωής μείγματος: 5 ώρες 23οC

Αραίωση:
Καθαρισμός εξοπλισμού:

Διαλυτικό Epoxi DX 810 ή Διαλύτικό Poliuretano DX 820

Συσκευασία: 4L 750 ml

Συνθήκες Εφαρμογής: +10ºC - +30ºC

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος στρώσης, κλπ. Μπορεί να αλλοιώσουν τον χρόνο 
στεγνώματος ή την απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία μείγματος (σε όγκο): Βάση: 4 μέρη     Καταλύτης:  1 μέρος
Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, Ρολό, Spray Gun, Airless
Αραίωση: Πινέλο: 5 %, Ρολό: 0 - 5 %, Spray-gun: 10 - 15 %, Airless: 0- 5%
Διάμετρος Spray-gun: 1,7 mm, Airless: 0.011" - 0.015"
Πίεση Spray-gun: 3 - 4 bar, Airless: 175 bar.
Συνιστώμενο Πάχος: 60-70 στεγνά μ (σε δύο στρώσεις)
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Esmalte Poliuretano EXB-550
 Πολυουρεθανικό Σμάλτο Γυαλιστερό (841)
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Κωδ: 14058  X55



   
Γενικές οδηγίες: 

Ανακατέψτε το προϊόν στο δοχείο. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει να είναι καθαρές, 
στεγνές, σταθερές και κατάλληλα προετοιμασμένες. Αναµείξτε 4 µέρη της βάσης µε 1 µέρος του 
σκληρυντού. Περιµένετε 10-15 λεπτά προτού ξεκινήσετε την εφαρµογή του µείγµατος. Κατά τη διάρκεια
της βαφής, η σύνδεση μεταξύ των βαμμένων επιφανειών να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. Ατσάλι, σίδερο, ξύλο: Ασταρώστε µε Αντισκωριακό αστάρι 831 ή Εποξικό 
Αστάρι 832. Σε περίπτωση µη- σιδηρούχου µετάλλου, µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί µια στρώση 871 
Phosphatizing Wash Primer ή Αστάρι 831. 
Γαλβανιζέ και Πολυεστέρας: αποµακρύνετε τις λιπαρές ουσίες με 874 διαλυτικό και εφαρµόστε 
απευθείας µια ή δύο στρώσεις. Για άλλες επιφάνειες συµβουλευτείτε το τεχνικό τµήµα.
Για όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστε το χρώμα με πάχος 35 - 70 microns. Σε πολύ επιθετικά 
περιβάλλοντα ( C4 or C5 σύμφωνα με το ISO INE EN ISO 12944) εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις 
εποξειδικό αστάρι 832 πριν βάψετε με Esmalte Poliuretano EXB-550. 

Ήδη βαµµένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: αν βάφετε ξανά επιφάνειες µε καλή πρόσφυση, 
αφαιρέστε γράσα, έλαια και βρωµιά (µε πιεστικό νερού ή διαλυτικό). Αφου στεγνώσει η επιφάνεια, 
εφαρµόστε 1 ή 2 στρώσεις  Esmalte Poliuretano EXB-550.

Ήδη βαµµένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Όταν επαναβάφετε επιφάνειες µε σαθρά σηµεία που
έχουν σκουριά, αφαιρέστε τα πλήρως με αμμοβολή έως και βαθμού Sa 2 ½ του προτύπου ISO 8501-2 
ή με χειροκίνητο ή μηχανικό καθαρισμό, έως κατηγορίας ST3 του ίδιου προτύπου. Επισκευάστε τοπικά
με το κατάλληλο αστάρι, κατά προτίμηση με πινέλο και εφαρμόστε τον απαιτούμενο αριθμό στρώσεων 
Esmalte Poliuretano EXB-550.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο 
σημείο. Εαν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα της 
απόχρωσης πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. H κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες 
βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. H κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το 
αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 
210 9425425

Industrias Titan, S.A.U.
Torre Auditori Planta 10 Paseo de la Zona Franca 111 08038 Barcelona

Teléfono. +34 934 797 494 (España) E-mail. info@titanlux.es
https://www.titanlux.es 

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 
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