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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Αντισκουριακό χρώµα για µεταλλικό σφυρήλατο αποτέλεσµα, κατάλληλο για εφαρµογή µε πινέλο 
απευθείας σε µεταλλικές επιφάνειες από όπου έχουµε πρώτα αφαιρέσει τις φολίδες σκουριάς.  
 

• Απευθείας εφαρµογή αφού αφαιρέσουµε πρώτα τη κρούστα σκουριάς 
• Αδιάβροχο – Απωθεί νερό και βρωµιά 
• Αποτρέπει τη σκουριά 
• Ειδικά για εφαρµογή µε πινέλο 
• Ταχυστέγνωτο 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, για ιδιωτικές, επαγγελµατικές και δηµόσιες εγκαταστάσεις. 
Ιδανικό για µεταλλικά κάγκελα, µηχανήµατα, ανελκυστήρες, έπιπλα κήπου και εξωτερικού χώρου κτλ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισµα   Γυαλιστερό µεταλλικό. 
Απόχρωση   Λευκό  Άλλα χρώµατα 
Πυκνότητα   1.12 kg/L 0.99-1.02 kg/L 
Στερεά όγκου   58.5%  53-55% 
Σηµείο ανάφλεξης  27οC 
Καλυπτικότητα 10-12 τ.µ./λίτρο ανάλογα µε τις συνθήκες επιφάνειας 

(5-6 τ.µ. για µέγιστη προστασία) 
Χρόνος στεγνώµατος Στην αφή Επαναβαφή 
Στους 23οC: 15-30 λεπτά 1-4 ώρες ή µετά από 7 µέρες 
Θερµοκρασία εργασίας 15-30οC 
Αντοχή σε: Καιρικές συνθήκες: Άριστη 
 Πρόσκρουση:  Πάνω από 60εκ 
 Ξεθώριασµα:  Άριστη 
 Κιτρίνισµα:  350 ώρες Q.U.V. 
 Θερµοκρασία:  <150οC (ασυνεχώς) 
Αραίωση / Καθαρισµός εργαλείων ΤΙΤΑΝ Diluyente MR 
Πιστοποιήσεις Ανθεκτικό στη φωτιά: Μ-1 
Συσκευασίες   375ml, 750ml και 4L 
 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA (i) (600/500) Máx. VOCs 500 g/L 
 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρµογής   Πινέλο  Ρολό   
Συνιστώµενο ελάχιστο πάχος  100 microns. 

Κωδικός    12_092 
Τ/Τ   02D 

OXIRON Martele 
Απευθείας στην σκουριά 

Αντισκουριακό σφυρήλατο 
βερνικόχρωµα 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Ανακατέψτε προσεκτικά και οµοιογενοποιήστε το περιεχόµενο στο κουτί. Βυθίστε το πινέλο και 
εφαρµόστε µια οµοιόµορφη στρώση σε επιφάνεια χωρίς λιπαρές ουσίες, τριµµένη, καθαρή και στεγνή. 
Μετά από ½ µε 4 ώρες, απλώστε µια άφθονη δεύτερη στρώση, χωρίς να επιµείνετε πολύ. Αν περάσει 
αυτό το χρονικό διάστηµα, περιµένετε 7 ηµέρες για τη δεύτερη στρώση. 
Όταν έχετε να βάψετε µία µεγάλη επιφάνεια, για να επιτύχετε τέλειο αποτέλεσµα, συνίσταται η 
εφαρµογή µε πιστόλι. Ψεκάστε ένα πρώτο αραιωµένο στρώµα, και ένα πυκνότερο µετά ή δύο 
διασταυρούµενα αραιωµένα στρώµατα, ανάλογα την σκληρότητα που επιθυµείτε και τη µέθοδο 
εφαρµογής. 
Σε επιφάνειες µε δύσκολη πρόσφυση (γαλβανιζέ, αλουµίνιο, ζινκ κλπ) χρειάζεται ιδιαίτερη µεταχείριση. 
Συµβουλευτείτε τον τεχνικό σας. 
 
Βαµµένες επιφάνειες: Αν η προηγούµενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε, τρίψτε µε 
γυαλόχαρτο και εφαρµόστε απευθείας. Αν δεν είναι, αφαιρέστε την τελείως και εφαρµόστε όπως σε 
γυµνή επιφάνεια. 
 
Αποθήκευση: Σε σφραγισµένα δοχεία, η σταθερότητα είναι ίδια όπως στα συµβατά χρώµατα (2-4 
χρόνια) ανάλογα τις συνθήκες δωµατίου. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Προϊόν µε βάση διαλύτη. 
Αυτό το προϊόν έχει σήµανση ΕΎΦΛΕΚΤΟ και ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ σύµφωνα µε οδηγίας 67/548/ΕΟΚ~Ν 
2009/2/EΚ και 1999/45/EΚ~2006/8/EΚ. Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το 
δέρµα. Ερεθίζει το δέρµα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακρο-
χρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατµούς, 
εκνεφώµατα. Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Σε 
περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να 
χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Περιλαµβάνει bis(12266-pentamethyl-4-piperidinyl) 
sebacate, methyl 12266-pentamethyl-4-piperidinyl sebacate, aιθυλοµεθυλοκετοξίµ. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργία. Επικίνδυνα συστατικά: Ξυλόλιο (µίγµα ισοµερών) 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


