ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

SPRAY PINTURA METALIZADA
Χρώμα Μεταλλικό σε Σπρέι

Κωδικός 12_0526
T/T S07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικό χρώμα για μεταλλικό αποτέλεσμα και γυαλιστερό φινίρισμα. Ανθεκτικό, ελαστικό, με άριστη
πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες, δεν κιτρινίζει, διατηρεί άριστα την
απόχρωσή του και αφού στεγνώσει, δεν λεκιάζει ούτε φθείρεται από την χρήση.
Με το Spray Pintura Metalizada, μπορείτε να επιτύχετε διάφορα εφφέ, ανάλογα με την μέθοδο
εφαρμογής, το είδος της επιφάνειας, την απόσταση, κλπ.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω από σίδερο, τσιμέντο, βαμμένο ξύλο, γυαλί, μπαμπού, εσωτερικά και
εξωτερικά. Μπορεί επίσης να έχει άριστα αποτελέσματα πάνω σε πορώδεις επιφάνειες όπως νέο ξύλο,
γύψο, αποξηραμένα λουλούδια, χαρτόνι, πέτρα, κ.λ.π. Ιδανικό για χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και
χειροτεχνίες. Μην το εφαρμόζετε πάνω σε πολυστυρένιο.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόχρωση

664 Χρωμίου, 665 Μπρονζέ, 666 Χαλκού

Φινίρισμα

Γυαλιστερό.

Καλυπτικότητα

0,50 τ.μ./200 ml. 1 τ.μ./400 ml κατά προσέγγιση

Χρόνος στεγνώματος

Στην αφή

Προς χρήση

Σε 10ο C

30min

45min

Σε 23 C

15min

30min

Συσκευασίες

200ml και 400ml

ο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Νέες επιφάνειες: Σε περίπτωση που η επιφάνεια που θέλετε να γυαλίσετε & να προστατεύσετε είναι
πολύ πορώδης, π.χ. γύψος, νέο ξύλο, κλπ., είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε 1 στρώση ΤΙΤΑΝ SPRAY
Αντισκουριακό Αστάρι Λευκό προκειμένου να σφραγισθούν οι πόροι. Στην συνέχεια εφαρμόστε το
Μεταλλικό Χρώμα της επιλογής σας, σε λεπτές και σταυρωτές στρώσεις, ψεκάζοντας από απόσταση 25
-30 εκατοστών.
Για επιφάνειες μη πορώδεις, όπως σίδερο, τζάμι, κλπ ή επιφάνειες ήδη βαμμένες, είναι απαραίτητο να
καθαρίσετε σκόνη, γράσσα και μόλυνση, και να εφαρμόσετε απευθείας το χρώμα.
Βαμμένες επιφάνειες: αν η επιφάνεια παρουσιάζει οξείδωση, υπολείμματα βαφής, ή είναι γενικά σε
κακή κατάσταση, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα υλικά που δεν έχουν καλή πρόσφυση, τρίβοντας την
επιφάνεια ώστε να γίνει ομοιόμορφη, καθαρή, χωρίς σκουριά, και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση του ΤΙΤΑΝ SPRAY Αντισκουριακό Αστάρι Λευκό ως
πρώτη στρώση, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία στο αποτέλεσμα, αυξάνεται το μεταλλικό
αποτέλεσμα καθώς το λευκό χρώμα επιτείνει το μεταλλικό αποτέλεσμα και επιπλέον, βελτιώνεται η
πρόσφυση με τις περισσότερες επιφάνειες, μεταλλικές μη- σιδηρούχες, με ορισμένα πλαστικά, κλπ.
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Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να εφαρμόσετε πρώτα μια παχιά στρώση Spray Pintura Metalizada και
κατόπιν 2 λεπτές στρώσεις του προϊόντος. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία και αποτέλεσμα
πιο ομοιόμορφο και γυαλιστερό.
.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
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ΤΕΧΝΙΚΗΣ

