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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ακρυλικό σατινέ χρώµα, ειδικά κατασκευασµένο για να προστατεύει και για να καλύπτει δάπεδα 
ελαφράς κίνησης τροχοφόρων. ∆ιαθέτει άριστη αντοχή στην φθορά, την βενζίνη, τις λιπαρές, ουσίες, 
τα καθαριστικά, κλπ. Απωθεί τη σκόνη και έχει υψηλή αντοχή σε λεκέδες από πετρέλαιο, γράσο, 
καθαριστικό. Εύκολη εφαρµογή. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Για βαφή δαπέδων από τσιµέντο, µπετόν και άλλα υλικά, σε γκαράζ και ιδιωτικά πάρκινγκ, αποθήκες, 
εργαστήρια κτλ, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Σατινέ. 
Απόχρωση   Κόκκινο  Πράσινο Γκρι  Μπεζ 
Πυκνότητα   1.17 kg/L 1.17 kg/L 1.17 kg/L 1.20 kg/L 
Στερεά όγκου   31.5%  31.5%  32.5%  32.5% 
Σηµείο ανάφλεξης  Άνω των 100οC. 
Απόδοση                       8-9 τ.µ./L. 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Επαναβαφή 
    1-2 ώρες 4-6 ώρες 
Αραίωση   Νερό. 
Καθαρισµός εξοπλισµού Νερό. 
Συσκευασίες   4L  
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA (i) (140/140) Máx. VOCs 138g/L 
Πιστοποιήσεις   Ανθεκτικό στη φωτιά: Μ-1. 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο  Ρολό  Πιστόλι  
Αραίωση κατά προσέγγιση 0-5%  0-5%  15-20% 
 
Πριν την βαφή, η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, κερί κτλ. και πολύ 
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.  
Τσιµέντο: Αν είναι απαλό και χωρίς πόρους, καθαρίστε µε ένα µείγµα από ½L καθαριστικό αµµωνίας 
και 5L νερό. Ξεβγάλετε καλά και περάστε υδροχλωρικό οξύ αραιωµένο µε 2 µέρη νερού, για να 
ανοίξουν οι πόροι, ξεβγάλετε καλά και αφήστε να στεγνώσει (48 ώρες τουλάχιστον).  
Μπετόν: Αραιώστε την πρώτη στρώση 15% µε νερό. Όταν στεγνώσει, εφαρµόστε 1-2 στρώσεις. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις 
στο υδάτινο περιβάλλον Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. Μην αδειάζετε το 
υπόλοιπο του περιεχοµένου  στην αποχέτευση. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία από 
θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 

TITAN Parkings 
Ακρυλικό Χρώµα Parkings Σατινέ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


