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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Spray για ψυχρή γαλβάνωση και κάλυψη καθαρών σιδερένιων επιφανειών χωρίς βαφή. Είναι εποξικό 
αστάρι για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και δυνατή 
αντισκουριακή δράση. Παρέχει προστασία σε σημεία με μηχανικές βλάβες όταν εφαρμόζεται σε 
σιδερένιες επιφάνειες. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 300οC. Δεν περιέχει μόλυβδο, βαρέα μέταλλα 
και προωθητικά αέρια, βλαβερά για το όζον και το περιβάλλον.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία κατά της σκουριάς σε 
ενώσεις, μηχανικά φθαρμένα σημεία σιδερένιων σωλήνων, πινακίδες, κτλ. Κατάλληλο για βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, για την ναυτιλία και την οικοδομή.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισμα   Σατινέ 
Απόχρωση   Μεταλλικό γκρι. 
Περιεκτικότητα σε Zn 
στο στεγνό στρώμα:  90% (σε βάρος) 
Καλυπτικότητα  1 τ.μ./σπρέι (συνεχώς). 
Χρόνος στεγνώματος    Στην αφή Προς χρήση    Πλήρως 
    Στους 15οC: 30 λεπτά 1 ώρα  48 ώρες 
    Στους 23οC: 15 λεπτά 30-45 λεπτά 24 ώρες 
Μεσοδιάστημα επαναβαφής Χωρίς όριο. 
Συσκευασίες   400 ml. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 15ο C 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λιπαρές ουσίες ή σκόνη, για να επιτύχετε την 
τέλεια πρόσφυση μεταξύ του προστατευόμενου μετάλλου και την επένδυση ψευδαργύρου. 
Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, οι προηγούμενες βαφές και τυχόν υπολείμματα σκουριάς πρέπει να 
αφαιρεθούν. 
 
Ανακινήστε καλά το δοχείο για 2 λεπτά προσέχοντας να ακούγονται καθαρά οι μπίλιες που βρίσκονται 
μέσα στο δοχείο. Αυτό βεβαιώνει ότι το δοχείο έχει ανακατευτεί καλά.  
 
Το προϊόν έχει κατασκευασθεί για να εφαρμόζεται σε μια μόνο στρώση. Μπορεί να εφαρμοστεί και ως 
αστάρι. Ως αστάρι, μπορεί να επαναβαφεί μετά από 24-48 ώρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία) με 
προϊόντα ΤΙΤΑΝ Σπρέι ή με κλασικές βαφές, όπως αλκυδικές, με βάση chlorinated rubber, 
πολυουρεθάνης, ακρυλικές και εποξικές. 
 
 
Ημερομηνία έκδοσης: 
  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

Κωδικός   12_195 
T/T   S62 

Galvanizado En Frio 
Σπρέι ψυχρή γαλβάνωση 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


