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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης για την βαφή γηπέδων τένις, µπάσκετ, βόλεϊ, κλπ. ∆ιαθέτει άριστη πρόσφυση 
και αντοχή σε φθορά, τριβή και καιρικές συνθήκες. Είναι ταχυστέγνωτο και αδιάβροχο.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρµόζεται γενικότερα σε δάπεδα και ιδίως γήπεδα τένις, βόλεϊ, µπάσκετ κλπ από µπετό άσφαλτο, ή ελαστικό 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Ματ 
Απόχρωση   Κόκκινο   Πράσινο  
Πυκνότητα   1.25 – 1.29kg/L  1.32 – 1.36 kg/L  
Στερεά όγκου   36-41%  αναλόγως την απόχρωση    
Απόδοση   8-12 τ.µ./L αναλόγως µε είδος & απορροφητικότητα επιφάνειας 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Επαναβαφή 
    30-60 λεπτά 6-8 ώρες 
Αραίωση   Νερό 
Καθαρισµός εξοπλισµού Νερό 
Συσκευασίες   4L και 10L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιµή σύµφωνα µε την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος υ κατηγορίας 
Α/θ Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού 140 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει κατά 
µέγιστο 18 g/l ΠΟΕ.  
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώµατος, 
καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο  Ρολό  πιστόλι airless 
Αραίωση κατά προσέγγιση 0-5%  0-5%  15-20% 
Πριν την βαφή, η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή.  
Ανακατέψτε καλά το περιεχόµενο του δοχείου και εφαρµόστε µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι, αραιώνοντας την 
πρώτη στρώση 15% µε νερό. Όταν στεγνώσει, εφαρµόστε άλλες 1-2 στρώσεις χωρίς αραίωση.  
 
Νέα γήπεδα: Εφαρµόστε απευθείας σε απολύτως στεγνές και σταθερές επιφάνειες µε καλή πρόσφυση (σε νέο 
τσιµέντο, τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την δόµηση).  
 
Αν η επιφάνεια είναι εξαιρετικά λεία ή γυαλιστερή, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε λειαντική µηχανή 
προκειµένου να ανοίξουν οι πόροι της επιφάνειας και να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσφυση του χρώµατος. 
Μην το εφαρµόζετε σε γυαλισµένα γήπεδα που δεν έχουν κατασκευαστεί για να βάφονται.  
Σε περίπτωση που η επιφάνεια έχει ανοµοιόµορφη απορροφητικότητα, τότε εφαρµόστε πρώτα µια στρώση 
Αστάρι ∆ιαλύτου D13 της Titan, ή Αστάρι Νερού Α16.  
Παλαιά γήπεδα: Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως σε λεία γήπεδα, πραγµατοποιώντας πρώτα µια δοκιµή 
σε κανονικές συνθήκες χρήσης.   
Επαναβαφή: Αν το χρώµα είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε καλά την επιφάνεια µε υδροβολή, αφήστε να 
στεγνώσει πλήρως και κατόπιν εφαρµόστε 1 ή 2 στρώσεις ΤΙΤΑΝ VOLEA Χρώµα Γηπέδων, απευθείας ή 
αραιωµένο 5% µε νερό. Αν το χρώµα είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε το πλήρως και συνεχίστε όπως σε 
νέες επιφάνειες.  
Μετά την βαφή αφήστε χρονικό διάστηµα 4-6 ηµερών πριν την παράδοση του γηπέδου σε χρήση.  
Μην εφαρµόζετε όταν η επιφάνεια είναι νωπή λόγω βροχής, ή αν επίκειται βροχή ή σε θερµοκρασία άνω 30o C ή 
κάτω των 10οC.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
S2 Μακριά από παιδιά. S23 Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχοµένου στην αποχέτευση. S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 
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