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Κωδικός    12_080 
Τ/Τ   022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρώμα χλωριωμένου καουτσούκ, πολύ ανθεκτικό σε νερό, σε αλκαλικές και λιπαρές ουσίες και οξέα. 
Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και έτσι μειώνει τους περιοδικούς καθαρισμούς της πισίνας. 
Έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αντοχή στα χημικά χλωρίωσης 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ειδικό για συντήρηση, προστασία και διακόσμηση τσιμεντένιων πισίνων και σιντριβανιών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα    Ημι-γυαλιστερό 
Απόχρωση    Λευκό  Μπλε  
Πυκνότητα    1.15-1.20 kg/L  1.12-1.19 kg/L 
Στερεά όγκου    24.5-25% 
Σημείο ανάφλεξης   45οC 
Καλυπτικότητα   9-11.5 τ.μ./L 
Χρόνος στεγνώματος   30-60 λεπτά  (σε 23ο C και 60%σχ. υγρασία) 
Επαναβαφή    18-24 ώρες 
Αραίωση /καθαρισμός εξοπλισμού ΤΙΤΑΝ Διαλυτικό για χρώμα πισίνας 
Συσκευασίες     750ml &4L 
Απόδοση:    9-11,5 τμ/λ 
Σημείο Flash:    45ο C (κλειστό καπάκι) 
Συνιστώμενο πάχος:    80 στεγνά microns 
 
Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία την υγρασία ή ο τύπος της επιφάνειας, κλπ μπορούν να 
προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους στεγνώματος, την απόδοση, κλπ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό 
Αραίωση κατά προσέγγιση 10-15% (πρώτες στρώσεις) 
Ανακινήστε καλά την συσκευασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ακέραιες, ενώ το 
φρέσκο μπετό πρέπει να έχει στεγνώσει καλά. Για να γεμίσετε την πισίνα με νερό, πρέπει να 
περιμένετε τουλάχιστον 8-10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της βαφής. Οι πισίνες με παλαιότερες 
βαφές νερού δεν πρέπει να βάφονται από πάνω με χρώμα chlorinated rubber ή άλλου διαλυτικού.  
Προετοιμάστε ξεχωριστά εκ των προτέρων τις βυθιζόμενες μεταλλικές επιφάνειες. Το αποτέλεσμα της 
βαφής της πισίνας εξαρτάται άμεσα από την κατασκευή και την κατάσταση της επιφάνειας. Η 
εμφάνιση αλγών στο νερό εξαρτάται από τον σωστό καθαρισμό του νερού. Προστατεύστε την 
συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω του 0ο C. Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες κάτω των 
10οC ή άνω των 30οC και όταν υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία. 
 
Επιφάνειες χωρίς προηγούμενη βαφή:  
Νέες πισίνες από μπετό: βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 2 μήνες από την κατασκευή 
του μπετού. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν με ένα μείγμα ενός μέρους υδροχλωρικού οξέως 
και 3-4 μέρη νερού, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης. Ξεβγάλτε το με καθαρό νερό σε 
πίεση και αφήστε το να στεγνώσει για 48 ώρες. Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση αραιωμένη 10-15%. 
Αφού στεγνώσει, εφαρμόστε 1 ή 2 ακόμα στρώσεις χωρίς αραίωση. 
 
Παλαιές πισίνες χωρίς βαφή: Καθαρίστε με ένα μείγμα 1kg φωσφορικού νατρίου με 10L νερό, ή με 
ένα διάλυμα καθαριστικού σε σκόνη 5% σε νερό, αφαιρώντας τη μούχλα και τις λιπαρές ουσίες με μια 
σκληρή βούρτσα. Ξεβγάλτε με καθαρό νερό και εφαρμόστε όπως σε νέα πισίνα. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

TITAN PISCINAS Clorocaucho 
Χρώμα Πισίνας 
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Συντήρηση επιφανειών ήδη βαμμένων, σε κακή κατάσταση: 
Βαμμένες πισίνες: αφαιρέστε πλήρως τις παλιές βαφές που είναι σε κακή κατάσταση, πλύνετε την 
επιφάνεια με φωσφορικό νάτριο, ή καθαριστικό σε σκόνη 5% σε νερό, στη συνέχεια ξεπλύνετε με 
καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως. Συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια.  
 
 
 
Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2008 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


