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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Εποξικό χρώµα νερού 2 συστατικών, εσωτερικής χρήσης για εγκαταστάσεις υγιεινής, µε καλή χηµική 
και µηχανική αντοχή.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατάλληλο για επαγγελµατικές εγκαταστάσεις υγιεινής, σφαγεία, πάγκους κουζίνας, ψυγεία και σηµεία 
όπου διαχειρίζονται τρόφιµα. Μπορεί να εφαρµοσθεί πάνω σε µπετό, γύψο, κλπ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισµα   Ήµι- γυαλιστερό. 
Απόχρωση   TITAN Servicolor Industrial. 
Ειδικό βάρος   1.38-1.42 kg/L ανάλογα µε το χρώµα. 
Στερεά όγκου   62-66% ανάλογα µε τη βάση. 
Απόδοση   8-10 τ.µ./λίτρο  
Χρόνος στεγνώµατος: Μηχανική αντοχή: 2 ηµέρες   
    Πλήρης µηχανική & χηµική αντοχή: 7 ηµέρες 
Επαναβαφή:   Ελάχιστο: 12 ώρες – Μέγιστο: 15 ηµέρες 
∆ιάρκεια ζωής µείγµατος 2 ώρες. Εξαντλήστε το µείγµα προτού κατασκευάσετε νέο. 
Αραίωση/καθ. εξοπλισµού Νερό 
Συσκευασίες   4 και 10 λίτρων 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Αναλογία µείγµατος  Βάση: 4 µέρη  Σκληρυντικό: 1 µέρος 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο,  Ρολό   
Αραίωση κατά προσέγγιση 10-15%    
Συνιστώµενο πάχος  50-70 στεγνά microns  
 
Συνθήκες εφαρµογής: ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10οC ή άνω των 30οC. 
Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 80%. 
 
Ανακατέψτε καλά το προϊόν στο δοχείο. Αναµείξτε προσεκτικά 4 µέρη κατ’ όγκο της βάσης µε 1 µέρος 
του σκληρυντή. Περιµένετε 10-15 λεπτά προτού εφαρµόσετε το µείγµα. Οι επιφάνεια που πρόκειται να 
βαφτεί θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σαθρά σηµεία, σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Αν το 
εφαρµόζετε σε µπετό, πρέπει να έχει στεγνώσει καλά – τουλάχιστον 28 ηµέρες.  
 
Νέες επιφάνειες: Αραιώστε την 1η στρώση 10-15% και εφαρµόστε την 2η χωρίς αραίωση (ή η 
αραίωση να µην υπερβαίνει το 5%). Αφήστε να µεσολαβήσουν 12 ώρες µεταξύ των στρώσεων.  
 
Ήδη βαµµένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Αποµακρύνετε λιπαρές ουσίες και βρωµιά (µε 
υδροβολή, καθαριστικό, κλπ). Προτού εφαρµόσετε το εποξικό χρώµα, επιδιορθώστε τοπικά την 
επιφάνεια, µέχρι να φθάσει το πάχος των υπόλοιπων στρώσεων. Αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον 
4 ώρες (στους 23ο C) και εφαρµόστε 2 στρώσεις του εποξικού χρώµατος. Το ενδιάµεσο διάστηµα 
µεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι περίπου 12 ώρες.   
 
Ήδη βαµµένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: αν οι προηγούµενες βαφές είναι σε κακή 
κατάσταση ή εµφανίζουν σκουριά, πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως µε τρίψιµο. Συνεχίστε όπως σε νέες 
επιφάνειες.  
 
Προστατεύστε την συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω των 0o C.  

Κωδικός    14_063 
T/T   836 

Esmalte Epoxi Al Agua 
Εποξικό Χρώµα Νερού  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο 
του περιεχοµένου στην αποχέτευση. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Περιλαµβάνει 
3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2010 
 
 
 


