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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντισκωριακό, οικολογικό βερνικόχρωμα που εφαρμόζεται χωρίς αστάρι, απευθείας πάνω στην σκουριά, πάνω
σε σίδερο, αλουμίνιο και γαλβανιζέ μέταλλο. Υπερανθεκτικό,  προσφέρει μέχρι και 15 χρόνια αντοχή στις
καιρικές συνθήκες. Εξαιρετικά ταχυστέγνωτο και ευκολόχρηστο.
Το  Oxiron  Agua είναι  το  αντιδριαβρωτικό  προϊόν  νέας  τεχνολογίας  της  TITAN  που  εξασφαλίζει  μέγιστη
πρόσφυση, ευελιξία και αντοχή στις προσκρούσεις με άψογο φινίρισμα μεγάλης διάρκειας. Λειτουργεί ως φράγμα
στην επίδραση της υγρασίας, εμποδίζοντας τη διάβρωση. 
Η χρήση του Oxiron Agua προσφέρει την πολύτιμη εξοικονόμηση χρόνου καθώς επιτρέπει την επαναβαφή των
επιφανειών σε 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο οι εργασίες είναι δυνατό να ολοκληρωθούν μέσα σε μια μέρα. 
Εγγυημένη αποτελεσματικότητα ενάντια στη διάβρωση σύμφωνα με την πιστοποιήση  UNE EN ISO 12944 – το
προϊόν έχει ελεγχθεί από εξωτερικό εργαστήριο. Το Oxiron Agua προσφέρει την κορυφαία προστασία ανάμεσα
στα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (minimum πάχος φιλμ και μόνο ένα προϊόν).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική  και  εξωτερική  εφαρμογή.  Ιδανικό  για  χρήση  σε  κάγκελα,  καλοριφέρ,  γκαραζόπορτες,  πόρτες
ασανσέρ,  ηλεκτρικές  συσκευές,  πόρτες,  μεταλλικά  έπιπλα,  φανοστάτες,  ποδήλατα,  εξωτερικές  σκάλες.
Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα. Με εντυπωσιακό λείο φινίρισμα με εφέ ρινισμάτων μετάλλων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ISO:

◦ Δοκιμές διάβρωσης σε τεχνητό περιβάλλον. Δοκιμή αλατούχου ομίχλης UNE EN ISO 9227: Διάρκεια δοκιμής
240 ώρες: UNE EN ISO 4628-2: 0(S0) / Διάβρωση UNE EN ISO 4682-3: Ri2

◦ Αντίδραση στη φωτιά UNE EN 13501-1+A1: B-s1,d0/ σε μεταλλικό υπόστρωμα έκδοση VOC ISO 16000-6: A+

◦ Αντίσταση κατά της άλγης UNE EN 15458: Ανάπτυξη 1
◦ Αντίσταση κατά της μούχλας UNE EN 15457: Ανάπτυξη 1
◦ Προσδιορισμός αντοχής σε υγρά. Μέθοδος με απορροφητικό μέσο σύμφωνα με το UNE-EN ISO 2812-3
◦ Οικολογικό σήμα (Ecolabel)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Liso Efecto Forja (λείο φινίρισμα με εφέ μεταλλικών ρινισμάτων)
Απόχρωση: Διάφορες
Πυκνότητα: 1,00 - 1,23 kg/l (γυαλ.) 1,02 - 1,25 kg/l (σατ.) 1,11 - 1,30 kg/l (ματ) 

                                   1,10 - 1,12 kg/l (forja liso)
Απόδοση: 10 - 12 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC:   Στην αφή: 30-60 λεπτά Επαναβαφή: 4 ώρες
Πάχος στρώσης:                    70 – 80 μ
Καθαρισμός εργαλείων: Νερό
Συσκευασίες: 750ml
Στερεά όγκου                          37 - 39 % 
Συνθήκες εφαρμογής: +10ºC - +30 ºC Σε εξωτερικές επιφάνειες μην το εφαρμόζετε όταν προβλέπεται βροχή

Πτητικές  Οργανικές  Ενώσεις  (Π.Ο.Ε):  Οριακή  τιμή  σύμφωνα  με  την  2004/42/ΕΚ  για  το  προϊόν  τύπος  υ,
κατηγορία Α/υ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 140 g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο για χρήση περιέχει κατά
μέγιστο 80  g/l.  Διαφορές στη θερμοκρασία,  υγρασία,  πάχος κτλ.  μπορεί  να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι
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OXIRON AGUA     LISO EFECTO FORJA
Οικολογικό Αντισκωριακό Χρώμα Νέρου 

με εφέ μεταλλικών ρινισμάτων + λείο φινίρισμα



Γενικές οδηγίες: Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι  κατάλληλα προετοιμασμένες,
καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες, χωρίς σαθρά σημεία σκουριάς.
Νέες επιφάνειες:
Σίδερο: Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας χωρίς αστάρι. Εάν υπάρχουν φολίδες σκουριάς, τρίψτε ελαφρά για να
φύγουν τα σαθρά σημεία.  
Αλουμίνιο, γαλβανιζέ κλπ: Τρίψτε ελαφριά για να λειάνετε την επιφάνεια και εφαρμόστε απευθείας. 
Ξύλο: Προετοιμάστε με Αστάρι Νερού Titan Multiuso ή Βελατούρα Νερού Titan. 
Συντήρηση  βαμμένων  επιφανειών  σε  καλή  κατάσταση:  Πλύνετε  με  σαπούνι  και  νερό,  αφήστε  να
στεγνώσει, τρίψτε ελαφριά και εφαρμόστε
Συντήρηση βαμμένων επιφανειών σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τα ξεφλουδίσματα σκουριάς και τις
σαθρές βαφές και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες. 

Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 

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