
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών για δάπεδα. Ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματική πρόσφυση σε 
επιφάνειες από τσιμέντο ή σκυρόδεμα.

 Με εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης και πρόσφυσης.
 Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ επιφανειών με δύσκολη πρόσφυση και τελικών χρωμάτων.
 Με υψηλή ανθεκτικότητα
 Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή σε δάπεδα από τσιμέντο σε γκαράζ, αποθήκες, εργαστήρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις:  
όπου απαιτείται ομοιόμορφο αποτέλεσμα και αντοχή στην κύλιση αντικειμένων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Σατινέ

Απόχρωση: Γκρι

Πυκνότητα: 1.45 – 1,50kg/L

Χρόνος στεγνώματος: (στους 23οC) 5-6 ώρες 

Χρόνος επαναβαφής: Ελάχιστος: 12 ώρες  Μέγιστος: 2 μέρες

Διάρκεια ζωής μείγματος: 4 - 6 ώρες 

Στερεά όγκου: 52-54%

Συνιστώμενο πάχος: 120 - 160 στεγνά microns (σε δύο στρώσεις)

Αραίωση Disolvente Epoxi DX 810

Καθαρισμός εξοπλισμού Disolvente Epoxi DX 810

Απόδοση: 1η στρώση: 5-7τμ/λ (70 micr. στεγν.)

2η στρώση: 8-10τμ/λ (50-60micr. Στεγν.)

Σημείο ανάφλεξης: 28οC 

Συνθήκες εφαρμογής: σχ. υγρασία <80%, 10οC- 30ο C

Συσκευασίες: 4 L

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, την υγρασία κλπ, μπορούν να αλλοιώσουν τον χρόνο στεγνώματος, την 
απόδοση, κλπ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία μείγματος: Βάση: 3 μέρη Σκληρυντής: 1 μέρος
Εργαλεία εφαρμογής: Ρολό
Αραίωση : (1η στρώση) 15-20%   (2η στρώση) 0-5%

Ανακατέψτε προσεκτικά το περιεχόμενο του δοχείου, κατά προτίμηση με μηχανικό μέσο. Οι επιφάνειες
που θα βαφούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ακέραιες, χωρίς λιπαρά στοιχεία, οξέα, κλπ. 
Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί 15 λεπτά ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες του αέρα.  
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Νέες επιφάνειες:
Τσιμέντο, μπετό: Αν πρόκειται για νέες επιφάνειες,  πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως 
(τουλάχιστον 28 ημέρες). Απομακρύνετε βρωμιές και σκόνη τσιμέντου με υδροβολή και αφήστε την 
επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως. Αν η επιφάνεια είναι πολύ λεία, θα πρέπει να την τρίψετε ή να 
εφαρμόσετε αμμοβολή. Αφαιρέστε πλήρως την σκόνη από το τσιμέντο. Εφαρμόστε τον απαιτούμενο 
αριθμό στρώσεων ασταριού ώστε να επιτύχετε το ενδεικνυόμενο πάχος, και κατόπιν το τελικό προϊόν 
σύμφωνα με τις οδηγίες.  

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: Απομακρύνετε υπολείμματα λιπαρών ουσιών καθώς και παλαιές βαφές 
με κακή πρόσφυση ή άλλο ρυπαντικό στοιχείο, με κατάλληλο εξοπλισμό. Καθαρίστε την επιφάνεια 
από σκόνες. Εφαρμόστε τοπικά το αστάρι στα σημεία της επιφάνειας που έμειναν γυμνά, κατά 
προτίμηση με πινέλο. Αν τα σημεία αυτά είναι εκτεταμένα, τότε εφαρμόστε μια πλήρη στρώση σε όλη 
την επιφάνεια. Ολοκληρώστε με το κατάλληλο τελικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο σημείο.
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. 

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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