
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Υδατοδιάλυτο χρώμα ματ, ειδικής σύνθεσης για την προστασία και διακόσμηση επιφανειών της πισίνας 
από τσιμέντο και μπετό. Εφαρμόζεται εύκολα, είναι ταχυστέγνωτο και έχει υψηλή αντοχή. Προσφέρει  
ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη σκληρότητα και υψηλή αντοχή σωστά χημικά χλώρια 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ειδικό για πισίνες από μπετό ή τσιμέντο, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, τόσο σε ιδιωτικής, 
όσο και δημόσιας χρήσης εγκαταστάσεις.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύνθεση    Ακρυλική 
Απόχρωση    Λευκό            Μπλε 
Πυκνότητα    1.36-1.40 
Στερεά όγκου               41,5 – 42,5%  42.5- 43.5% 
Φινίρισμα    Ματ 
Χρόνος στεγνώματος στους 23οC 30 λεπτά   
Επαναβαφή               6 ώρες 
Αραίωση/καθαρ. εξοπλισμού  Νερό 
Απόδοση:    8-12m2/ L 
Συσκευασία    750ml & 4L 
Συνιστώμενο πάχος:   80 στεγνά microns 
Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στον 
χρόνο στεγνώματος, την καλυπτικότητα, κλπ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία Εφαρμογής: Πινέλο, Ρολό 
Εφαρμογή: Ανακατέψτε το προϊόν μέσα στην συσκευασία. Η επιφάνεια της πισίνας πρέπει να είναι 
εντελώς καθαρή και στεγνή, και το τσιμέντο να έχει στεγνώσει καλά. Αποφύγετε την εφαρμογή σε 
συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή θερμοκρασίες κάτω των 5ο C. 
Νέα επιφάνεια πισίνας:  είναι απαραίτητο να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 2 μήνες από την 
κατασκευή της επιφάνειας. Προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσφυση, εφαρμόστε αρχικά 
στην επιφάνεια μείγμα με 1 μέρος υδροχλωρικού οξέως και 3-4 μέρη νερού, τηρώντας τα απαιτούμενα 
μέσα προφύλαξης και ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με νερό υψηλής πίεσης. Αφήστε την επιφάνεια να 
στεγνώσει πλήρως. Μετά από τουλάχιστον 48 ώρες εφαρμόστε την πρώτη στρώση του χρώματος 
πισίνας αραιωμένη με νερό κατά 10-15%. Εφαρμόστε μία ή δυο ακόμα στρώσεις χωρίς αραίωση. 
Παλιές πισίνες χωρίς βαφή: πλύνετε την επιφάνεια με 1 kg φωσφορικού νατρίου αραιωμένου σε 
10λίτρα νερό ή καθαριστικό σε σκόνη 5% σε νερό, απομακρύνοντας λεκέδες από μούχλα ή λιπαρά 
στοιχεία. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό σε πίεση και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.  
 
Βαμμένες πισίνες: απομακρύνετε βαφές σε κακή κατάσταση. Στην συνέχεια πλύνετε την επιφάνεια 
με φωσφορούχο νάτριο ή καθαριστικό σε σκόνη, ξεβγάλτε με καθαρό νερό και συνεχίστε όπως σε νέες 
επιφάνειες.  
 

- Περιμένετε 8-10 ημέρες μετά την βαφή, για να γεμίσετε την πισίνα με νερό  
- Πισίνες βαμμένες με χρώματα νερού, δεν πρέπει νε επαναβάφονται με άλλου είδους 

χρώματα.  
- Οι μεταλλικές επιφάνειες, βυθιζόμενες ή μη, πρέπει να προετοιμάζονται εκ των προτέρων 

ξεχωριστά.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Κωδικός   12_082 
Τ/Τ  027 

TITAN Piscinas Al Agua 
TITAN PISCINAS Χρώμα Νερού 



- Η εμφάνιση φυκιών στην πισίνα εξαρτάται από τον σωστό καθαρισμό του νερού της.  
Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κάτω των 7ο C ή όταν η υγρασία είναι άνω των 80%  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 
 


