
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιδιαβρωτικό εποξειδικό-πολυαμιδικό αστάρι 2 συστατικών γενικής χρήσης για επιφάνειες από 
ατσάλι και γαλβανιζε. Περιέχει μη τοξικές χρωστικές που αναστέλλουν τη διάβρωση. Για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.

 Εξαιρετική πρόσφυση
 Επαναβάφεται με όλων των ειδών τις βαφές
 Περιέχει Φωσφορικό Ψευδάργυρο
 Με υψηλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε διάφορες επιφάνειες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για διάφορες μεταλλικές κατασκευές σε βιομηχανικά και θαλάσσια περιβάλλοντα με C4 
υψηλή και C5 πολύ υψηλή διάβρωση, σύμφωνα με το πρότυπο UNE EN ISO 12944. Εξαιρετική 
πρόσφυση σε ορείχαλκο, αλουμίνιο και γαλβανιζέ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Σατινέ

Απόχρωση: Γκρι 

Πυκνότητα: 1.32 - 1.36 Kg/l

Χρόνος στεγνώματος: (στους 23οC) 3-4 ώρες 

Χρόνος επαναβαφής: Ελάχιστος: 8 ώρες     Μέγιστος: 7 μέρες 

Αναλογία μείγματος: Βάση: 4 μέρη Σκληρυντής: 1 μέρος

Διάρκεια ζωής μείγματος: (στους 23οC) 4 - 6 ώρες 

Στερεά όγκου: 53 - 55 %

Συνιστώμενο πάχος: 40 - 60 στεγνά μ

Αραίωση DX810

Καθαρισμός εξοπλισμού DX810

Απόδοση: 6 - 10 m2/l (40 - 60 στεγνά μ)

Εργαλεία Εφαρμογής: Πινέλο (μόνο κατά τόπους), Πιστόλι αερογράφου, 
Airless

Ποσοστό Αραίωσης: Πινέλο: Max.5%, Πιστόλι αερογράφου: 5 - 10%, 
Airless: 0 - 5%

Διάμετρος στομιου: Πιστόλι αερογράφου: 1.7 mm, Airless: 0.015" - 0.018"

Πίεση στομιου: Πιστόλι αερογράφου: 3 - 4 bar, Airless: 150 - 175 bar

Σημείο ανάφλεξης: Βάση: 36 ºC / Καταλύτης: 36 ºC

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. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακατέψτε προσεκτικά το περιέχομενο μέσα στο δοχείο, κατά προτίμηση με μηχανικό αναδευτήρα. 
Οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ακέραιες, χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
οξέα, κλπ. Αφήστε το μείγμα να σταθεροποιηθεί για 15 λεπτά προτού ξεκινήσετε την εφαρμογή, 
προκειμένου να απομακρυνθεί ο αέρας. Αν υπερβείτε τον μέγιστο χρόνο επαναβαφής, για να 
εξασφαλίστε καλύτερη πρόσφυση, τρίψτε ελαφρά ώστε να δημιουργηθεί μια ελαφρά τραχύτητα. 

Νέες επιφάνειες: 
Σίδερο: Απομακρύνετε την σκουριά με αμμοβολή σε επίπεδο SA-2 ½ σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ISO 8501-1, ή με τριβείο χειρός ή άλλο μηχανικό μέσο, μέχρι το επίπεδο ST3. Απομακρύνετε λιπαρές 
ουσίες και σκόνη, καθώς και υπολείμματα σκουριάς. Εφαρμόστε το αστάρι επιτυγχάνοντας το 
συνιστώμενο πάχος. Κατόπιν εφαρμόστε το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Γαλβανιζέ ατσάλι ή άλλα μη-σιδηρούχα μέταλλα: καθαρίστε προσεκτικά, απομακρύνετε λιπαρές 
ουσίες προτού εφαρμόστε μια στρώση ασταριού. Ανάλογα με το είδος της γαλβανιζέ επιφάνειας, θα 
πρέπει να διανοίξετε πόρους. 
Άλλες επιφάνειες: συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: επιφάνειες με κακή πρόσφυση ή εμφάνιση σκουριάς, αφαιρέστε τις με 
αμμοβολή σε επίπεδο SA-2 ½ σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 8501-1, ή με τριβείο χειρός ή άλλο 
μηχανικό μέσο, μέχρι το επίπεδο ST3. Εφαρμόστε τοπικά το αστάρι, κατά προτίμηση με πινέλο. Αν 
πρόκειται για μεγάλη επιφάνεια κακής πρόσφυσης με παλιές στρώσεις βαφής, προχωρήστε όπως σε 
νέες επιφάνειες. Εφαρμόστε μια πλήρη στρώση του ασταριού και μετά το 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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