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Κωδικός   12_053 
T/T  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντισκουριακό µεταλλικό βερνικόχρωµα µε σκληρό γυαλιστερό αποτέλεσµα και υψηλή αντοχή στη 
σκουριά, την φυσική φθορά, το νερό, τις καιρικές συνθήκες, τους λιπαρούς λεκέδες και τα 
καθαριστικά. Εφαρµόζεται απευθείας πάνω στην σκουριά, δεν χρειάζεται αστάρι. Αδιάβροχο. Έντονα 
γυαλιστερό που παραµένει αναλλοίωτο.  Στεγνώνει γρήγορα. Άριστη πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για κάγκελα, µεταλλικές κατασκευές παγκάκια, έπιπλα 
κήπου, σκάλες  ηλεκτρικές συσκευές, πόρτες, και ιδιαίτερα για αντικείµενα εκτεθειµένα στην φθορά και 
τις καιρικές συνθήκες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Φινίρισµα   Γυαλιστερό. 
Απόχρωση   ∆οχείο   Spray 
    17 αποχρώσεις   12 αποχρώσεις RAL  
Καλυπτικότητα ∆οχείο   Spray 
 10-12 m2/L    1m2 η φιάλη των 400ml κατά προσέγγιση. 
Χρόνος στεγνώµατος: (Στους 23οC)   30-60 λεπτά 
Αραίωση/Καθαρ. Εξοπλισµού: ΤΙΤΑΝ ΜR ∆ιαλυτικό 
Επαναβαφή:                 Ελάχιστο  30 λεπτά 
                                      Μέγιστο   έως 4 ώρες µετά την βαφή. ∆ιαφορετικά µετά από 5 ηµέρες.* 
Συσκευασίες   ∆οχείο 750ml, 4L - φιάλη spray 400 ml 
 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA  (i)  (600/500) Máx. VOCs  580 g/l 

*Αφού στεγνώσει, συνιστάται να µην τοποθετείτε τα φρεσκοβαµµένα αντικείµενα σε µεταξύ τους 
επαφή διότι ενδέχεται να επηρεαστεί η νωπή επιφάνεια.   
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μέθοδος εφαρµογής: Πινέλο -  Ρολό - Πιστόλι 
Συνιστώµενο πάχος: 100 microns dry film (σε 2-3 στρώσεις) 
 
Γενικές οδηγίες: οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς ξεφλουδίσµατα σκουριάς ή 
βρωµιές. Να λαµβάνετε υπόψιν τους ενδεικνυόµενους χρόνους επαναβαφής. Εάν υπερβείτε τις 6 ώρες, 
θα χρειαστεί να τρίψετε την επιφάνεια για να γίνει πιο τραχειά  
Νέες επιφάνειες: 
Σίδερο, ατσάλι: µπορείτε να εφαρµόσετε απευθείας, χωρίς υπόστρωµα.  µπορείτε να εφαρµόσετε 
απευθείας σε καθαρές & στεγνές επιφάνειες, χωρίς λάδια. Αν η επιφάνεια έχει ξεφλουδίσµατα 
σκουριάς, τρίψτε την για να τα αποµακρύνετε.  
Ψευδάργυρος, µπρούντζος, µόλυβδος, γαλβανιζέ: τρίψτε την επιφάνεια ώστε να γινει µατ και 
εφαρµόστε TITAN Multiuso. 
Γυψοσανίδα- ξύλο: προετοιµάστε την επιφάνεια µε TITAN Selladora. 
Επιφάνειες παλαιές σε καλή κατάσταση: για επιφάνειες που έχουν χάσει την γυαλάδα τους λόγω 
χρόνου και καθηµερινής χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τρίψτε απαλά την επιφάνεια ώστε να είναι 
απολύτως οµοιογενής, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την υφιστάµενη βαφή. Καθαρίστε την 
επιφάνεια και εφαρµόστε µια στρώση OXIRON LISO.  
Επιφάνειες σε κακή κατάσταση: (που έχουν χάσει την λάµψη, το χρώµα, φθαρµένες, εµφάνιση 
σκουριάς, κλπ). Ενδείκνυται να αφαιρέσετε πλήρως τις προηγούµενες βαφές µε τρίψιµο. Στην 
συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια πλήρως και αφαιρεθούν όποια υπολείµµατα της βαφής, 
συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.  

OXIRON Liso 
Βερνικόχρωµα Λείο  

Απευθείας στην σκουριά 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Για εφαρµογή σε εσωτερικές επιφάνειες, γενικά 1 στρώση είναι αρκετή.  
Για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες 2-3 στρώσεις τουλάχιστον 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ R10 Εύφλεκτο. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το 
δέρµα. R38 Ερεθίζει το δέρµα. R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S2 Μακριά από παιδιά. S23 
Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. S37 Να 
φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. P99 
Περιλαµβάνει aιθυλοµεθυλοκετοξίµ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. Επικίνδυνα συστατικά: Ξυλόλιο 
(µίγµα ισοµερών). ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


