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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Χρώμα εξαιρετικής σκληρότητας, ελαστικότητας και αντοχής, ειδικά σχεδιασμένο για να μετατρέπει 
οποιαδήποτε επιφάνεια σε Λευκοπίνακα όπου μπορεί να γραφεί με κοινούς μαρκαδόρους 
λευκοπινάκων. Δεν επηρεάζεται από τους καθαρισμούς. Δεν κιτρινίζει.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Για μεταμόρφωση οποιασδήποτε επιφάνειας σε λευκοπίνακα, Για το φρεσκάρισμα φθαρμένων 
λευκοπινάκων ή για την μετατροπή παλιών πινάκων κιμωλίας. Εφαρμόζεται σε σοβά, γυψοσανίδα, 
ξύλο, μελαμίνης, σίδερου, τσιμέντου, αλουμινίου κλπ. κατάλληλα ασταρωμένων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα   Γυαλιστερό     
Απόχρωση   Λευκό & αποχρώσεις    
Πυκνότητα   1.20-1.24 kg/L    1.34-1.38 kg/L 
Στερεά όγκου   50%     50% 
Σημείο ανάφλεξης  Βάση: 35οC 
Απόδοση   14-18 τ.μ./λίτρο 
Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 4-6 ώρες 12-24 ώρες 
Αραίωση / Καθαρισμός TITAN YATE Diluyente 
Συνιστώμενο πάχος  60-90 στεγνά microns 
Συσκευασίες   750 ml 
Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (i) (550/500) Máx. VOCs 500 g/L 
Μεταξύ των στρώσεων, αν μεσολαβήσουν πάνω από 24-48 ώρες στεγνώματος, είναι σημαντικό να 
τρίψετε επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων. 
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο ή ρολό 
Αναλογία μείγματος:  4 μέρη βάσης προς 1 μέρος σκληρυντού 
 
ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ. Αναμείξτε 4 μέρη σε όγκο 
Βάση με 1 μέρος Σκληρυντικό. Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία, το μείγμα πήζει. 
Εφαρμόστε 2 στρώσεις σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκουριά και κατάλληλα ασταρωμένες.  
 
Προετοιμασία γυμνών επιφανειών: 

 Ξύλο: τρίψτε, καθαρίστε την επιφάνεια και απομακρύνετε τυχόν ρητίνες. Ασταρώστε με 
Imprimacion Epoxi Titan εάν χρειάζεται.  

 Γυψοσανίδα/ σοβάς : Ασταρώστε με 1 στρώση Imprimacion Epoxi Titan και συνεχίστε 
τηρώντας τους χρόνους στεγνώματος 

 Πολυεστέρα: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente. 
 Πλακάκια: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE Imprimacion Epoxi. 
 Πορσελάνη, σίδερο, γαλβανισμένο μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, επένδυση 

χρωμίου: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE 
Imprimacion Epoxi. Για εξωτερικές επιφάνειες απαιτούνται 2 στρώσεις ασταριού.  

Επαναβαφή: 

Τ/Τ   00C 

TITAN Whiteboard Paint 
Χρώμα για Λευκοπίνακες 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Προηγούμενες βαφές σε καλή κατάσταση: Στοκάρετε αν είναι απαραίτητο με YATE Masilla Epoxi, και 
αφού καθαρίσετε και τρίψετε με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας το Χρώμα Λευκοπινάκων ΤΙΤΑΝ.  
Αν είναι σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε τις τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 Μόλις αναμειχθεί το μείγμα θα σκληρύνει. Μετά από 4-8 ώρες είναι αδύνατο να εφαρμόσετε 
το μείγμα  

 Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5-10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 
 


