
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρώμα θερμοκρασίας που διατηρεί, διακοσμεί και προστατεύει μεταλλικές επιφάνειες, προσδίδοντας 
τους ανθεκτικό στη θερμότητα φινίρισμα. Συμπαγές και ελαστικό, αντέχει σε θερμοκρασίες έως 350οC. 
Δεν απαιτείται αστάρι. Ταχυστέγνωτο 
                                                            ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για βαφή μεταλλικών 
επιφανειών όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως κατεργασμένο σίδερο, σιδηρούχα 
μέταλλα, μεταλλικές επενδύσεις, κορνίζες, σωλήνες ζεστού αερίου, καμινάδες, κτλ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα   Σατινέ 
Απόχρωση   Μαύρο 
Πυκνότητα   1.1-1.13 kg/L 
Στερεά όγκου   48-52% 
Σημείο Flash   27οC 
Απόδοση:   12-14 τ.μ./λίτρο (35-40μ) 
Χρόνος στεγνώματος Στην αφή Επαναβαφή 
Στους 23οC: 20-30 λεπτά μετά από 5 ώρες 
Αραίωση/Καθαρισμός ΤΙΤΑΝ Diluyente MR 
Συσκευασίες   125, 375ml & 750ml 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ 
κατηγορίας Α/θ ειδικά επιχρίσματα 1 συστ/κου 500 g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει 
κατά μέγιστο 500 g/l ΠΟΕ.  
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο ή ρολό   
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες ή σκουριά. Απομακρύνετε τυχόν 
υπολείμματα βρωμιάς ή γράσων ή και ξεφλουδίσματα σκουριάς και παλιών βαφών με διαλυτικό ή 
διαβρωτικό χρωμάτων όπου απαιτείται.  
Ανακατέψτε προσεκτικά στο δοχείο και εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό απευθείας πάνω στην επιφάνεια 
χωρίς καμία άλλη προετοιμασία. Δεν χρειάζεται αστάρι. Δεν χρειάζεται δεύτερη στρώση. 
Το πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 40μ σε υψηλές θερμοκρασίες.  
Προσοχή: Μετά την εφαρμογή, πρέπει να περάσουν 24 ώρες προτού να θερμανθεί η βαμμένη 
επιφάνεια. Ενδέχεται να παρατηρηθούν αναθυμιάσεις αναλόγως τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από 
την εφαρμογή και την επιτευχθείσα θερμοκρασία. Γι’ αυτό εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την 1η 
έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη θερμοκρασία.  
Το φινίρισμα φθάνει στην μέγιστη απόδοση όταν φθάσει τους 250ºC 
Όταν το προϊόν εκτίθεται για μακρό χρονικό διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να μειωθεί 
η γυαλάδα του φινιρίσματος, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την απόδοση του επιπέδου προστασίας 
που παρέχει.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425  

Κωδικός   12_064 
Τ/Τ   01C 

Pintura Anticalorica Negra 
Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας μαύρο 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


