
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αλειφατική πολυουρεθανική βαφή 2-συστατικών για δάπεδα σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 

 Με υψηλή μηχανική αντοχή
 Εξαιρετικά σκληρό, ελαστικό φιλμ με μεγάλη αντοχή στη φθορά και στις προσκρούσεις
 Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
 Προστασία από την UV ακτινοβολία
 Πολύ καλή διατήρηση χρώματος
 Με εύκολο καθάρισμα
 Εσωτερική – εξωτερική χρήση

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εφαρμογή σε δάπεδα από σκυρόδεμα και ατσάλι, προηγουμένως ασταρωμένα με εποξειδικά αστάρια. 
Κατάλληλο για χρήση ακόμη και σε χημικά επιθετικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογή σε χώρους 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και φορτηγών, σε αποθήκες και σε χώρους στάθμευσης. Κατάλληλο για βάψιμο 
πισίνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Σατινέ

Απόχρωση Χρωματίζεται

Ειδικό Βάρος 1,16 - 1,34 kg/l

Στερεά όγκου 53 - 55 %

Σημείο ανάφλεξης Βάση:  27οC.  Σκληρυντής: 27οC 

Απόδοση: 6 - 8 m2/l (65 - 90 μ)

Χρόνος στεγνώματος Στους 23οC: 3 - 4 ώρες

Επαναβαφή μετά από 18 ώρες και έως 5 ημέρες

Διάρκεια ζωής μείγματος 3 - 4 ώρες στους 23οC.

Αραίωση/ Καθ. εξοπλισμού DX810

Συνθήκες εφαρμογής:           +10 ºC - +30 ºC

Συσκευασίες 750ml και 4L

Διαφορές στη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος της στρώσης κ.λπ., μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος 
την απόδοση ή άλλες ιδιότητες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναλογία μείγματος (σε όγκο): Βάση: 2 μέρη Σκληρυντής: 1 μέρος
Εργαλεία εφαρμογής:                     Πινέλο Ρολό Airless
Αραίωση κατά προσέγγιση:                -   - 5%
Διάμετρος στομίου:       0.015”-0.018”
Πίεση στομίου:                    150 atm
Συνιστώμενο πάχος: 140 – 160 στεγνά microns (με 2 στρώσεις)

1

PXB-730 Poliuretano Suelos
Πολυουρεθανική Βαφή Δαπέδων 2 Συστατικών Σατινέ (840)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κωδ: 14059  X73



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 Ανακατέψτε καλά τη βάση με τον σκληρυντή, κατά προτίμηση με μηχανική διαδικασία. Αφήστε το 
μείγμα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά πριν το χρησιμοποιήστε.  Οι επιφάνειες που θα βαφτούν πρέπει 
να είναι καθαρές, στεγνές, σταθερές και κατάλληλα προετοιμασμένες.

 Στη διαδικασία της βαφής, κάντε τις ενώσεις πριν περάσουν 15 λεπτά.

 Μην πατήσετε το δάπεδο πριν να περάσουν 24 ώρες. Για τη διέλευση ελαφρών φορτίων, αφήστε να 
περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Σκυρόδεμα: Προετοιμάστε τις επιφάνειες με PXB 710 Epoxy Floor Primer ή PXB 700 Epoxy Floor Primer, 
αφήνοντάς το να στεγνώσει για ένα τουλάχιστον 18 ώρες και μέγιστο 72 ώρες.

Χάλυβας: Προετοιμάστε τις επιφάνειες με SXB 200 Anticorrosive Epoxy Primer, High Thickness Epoxy 
Primer HB SXB 210 ή Epoxy Primer Rich in Zinc HB SXB 220.

Προετοιμασία επιφάνειας:
Νέες επιφάνειες: προετοιμάστε την επιφάνεια με 830 Polylux Imprimacion Epoxi Εποξικό Αστάρι της ΤΙΤΑΝ.
Αφήστε  18-36  ώρες  για  να  στεγνώσει.  Αν  υπερβεί  αυτό  το  χρονικό  διάστημα,  πρέπει  να  τρίψετε  με
γυαλόχαρτο, ώστε εκτραχυνθεί  η επιφάνεια.  Στη συνέχεια  εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις  Χρώμα Δαπέδων
Πολυουρεθάνης PXB 730.

Πισίνες από σκυρόδεμα:
Τα αποτελέσματα του βαψίματος της πισίνας σχετίζονται άμεσα με την προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς 
και της κατασκευής της. Η πισίνα πρέπει να είναι αδιάβροχη εξωτερικά, με επίστρωση ανάμεσα
τοίχους πισίνας και περιβάλλοντα χώμα.

Νέες πισίνες από σκυρόδεμα: Μετά την κατασκευή, μη βάφετε πριν από τουλάχιστον 2 μήνες. Εφαρμόστε 
στην επιφάνεια ένα μείγμα από 1 μέρος υδροχλωρικού οξέος και 3 - 4 μέρη νερού. Πλύνετε με άφθονο γλυκό 
νερό υπό πίεση.  Είναι επίσης δυνατή η προετοιμασία της επιφάνειας με λειαντική αμμοβολή για τραχύτητα 
της επιφάνειας. Αφήστε να στεγνώσει καλά για τουλάχιστον 48 ώρες και εφαρμόστε μια αραιωμένη στρώση 
Anticorrosive Epoxy Primer SXB 200 με 10% DX 810 Epoxy Thinner. Αφού στεγνώσει, εφαρμόστε δύο 
στρώσεις Χρώμα Δαπέδων Πολυουρεθάνης PXB 730.

Παλιές άβαφες πισίνες: Πλύνετε την επιφάνεια αναμειγνύοντας 1 kg φωσφορικού νατρίου με 10 λίτρα νερό 
ή με διάλυμα 5% απορρυπαντικού σε σκόνη σε νερό, αφαιρώντας τη μούχλα και το λίπος τρίβοντας με μια 
βούρτσα. Ξεπλύνετε με άφθονο γλυκό νερό υπό πίεση και προχωρήστε όπως στις νέες πισίνες

Πισίνες από πολυεστερα: Τρίψτε και καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε 1 
στρώση SXB 200 Anticorrosive Epoxy Primer. Μετά από 18-24 ώρες, τελειώστε με δύο στρώσεις Χρώμα 
Δαπέδων Πολυουρεθάνης PXB 730. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ γεμίσετε την πισίνα πριν περάσουν 14 ημέρες. 
Για αντιολισθητικά φινιρίσματα, πασπαλίστε τη δεύτερη στρώση δαπέδων πολυουρεθάνης PXB 730 με 
αδρανή 0,7-0,9 mm έως πλήρη διαβροχή. Μετά από 24 ώρες αφαιρέστε τα υπολείμματα αδρανών που δεν 
έχουν προσκολληθεί και εφαρμόστε μια στρώση PXB 730. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είναι δυνατή μόνο η επαναβαφή πάνω από χρώματα δύο συστατικών. Εάν η προηγούμενη βαφή είναι ενός 
συστατικού πρέπει να την αφαιρέσετε και να προχωρήσετε στη συνέχεια όπως στις ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.  
Εάν η προηγούμενη βαφή είναι δύο συστατικών (εποξειδική ή πολυουρεθάνης), καθαρίστε σχολαστικά τυχόν 
υπολείμματα γράσου ή λαδιού χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση ή διαλύτη. Είναι απαραίτητο να τραχύνετε 
την επιφάνεια για να διευκολύνετε την πρόσφυση. Στη συνέχεια εφαρμόστε το Χρώμα Δαπέδων 
Πολυουρεθάνης PXB 730, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση προηγούμενης βαφής σε κακή κατάσταση θα χρειαστεί απομακρύνετε τα σαθρά σημεία. Στην 
συνέχεια εφαρμόστε το κατάλληλο εποξειδικό αστάρι, κατά προτίμηση με πινέλο και τελειώστε με τις στρώσεις
του PXB 730. Εάν το πρόβλημα είναι εκτεταμένο θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τις προηγούμενες στρώσεις 
βαφής και να προχωρήσετε όπως στις ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
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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.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

Αντίδραση στη φωτιά UNE EN 13501-1: Bfl-s1/στο υπόστρωμα A2-s1,d0
Αντίσταση τριβής. Μέθοδος TABER UNE 48250 (στέγνωμα για 28 ημέρες στους 23ºC)/Λιαντικό CS10/Βάρος 
1kg/500 και 1000 κύκλοι: απώλεια 25 mg και 59,9 mg
Αντίσταση τριβής. Μέθοδος TABER UNE 48250 (στέγνωμα για 28 ημέρες στους 23ºC)/Λιαντικό CS17/Βάρος 
1kg/500 και 1000 κύκλοι: απώλεια 35,6 mg και 78,5 mg
Επιφάνειες κυκλοφορίας πεζών. Προσδιορισμός αντοχής στην ολίσθηση με τριβή εκκρεμούς. 
Δοκιμή για υγρασία. UNE 41901:2017 ΕΧ: Τάξη 1 (19). Με λεπτή σπορά κορούνδιου στην πρώτη στρώση (50 
g/m2) Κατηγορία 2 (31). Με χοντρό κορούνδιο στην πρώτη στρώση (50 g/m2) Κατηγορία 2 (37)

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

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

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
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 
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