
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ R70 REVESTIMIENTO
PLIOLITE TITANIA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΜΑΤ ΚΩΔΙΚΟΣ: 110100
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ
ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚH

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΑΤ

ΧΡΩΜΑ (UNE EN ISO 11664-4) ΛΕΥΚΟ / ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ .

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (UNE EN ISO 2811-1) 1,56 - 1,62 Kg/l

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (UNE 48282) 6 - 12 m2/l (48 - 98 )

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 23 ο C 60 % HR (UNE 48301) 1ω 30 λεπτά - 2 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΣΤΟΥΣ 23 ο C 60% HR (UNE 48283) 6 ώρες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΙΞΩΔΕΣ (UNE 48076) 95 - 105 KU

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Sinteticos TITAN

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ (UNE EN ISO 2808) 97 - 193  sec. σε δύο στρώσεις

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, HR<80% 20 ο C - +40 ο C

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Σύστημα Universal TITAN  5%

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (UNE EN ISO 3679) 41 ο C

ΣΤΕΡΕΟΣ ΟΓΚΟΣ (UNE EN ISO 3233-3) 57,5 - 58,5 %

COV (UNE EN ISO 11890-2) 2004/42IIA (c) (450/430) M�x. COV 430 g/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 L

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

Το R70 Revestimiento PLIOLITE TITANIA είναι ακρυλικό χρώμα νέας τεχνολογίας 
με υψηλής ποιότητας ρητίνες Pliolite®, για εφαρμογή σε προσόψεις κτηρίων και σε κάθε 
εξωτερική τοιχοποιία. Το R70 Revestimiento PLIOLITE TITANIA χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, στην ακτινοβολία UV και επιπλέον προσφέρει εξαιρετική 
αντοχή στην τριβή και στο πλύσιμο. 
Είναι η ιδανική επιλογή για την προστασία κάθε είδους πρόσοψης, περιλαμβανομένων των 
επιφανειών κονιορτοποιημένου σοβά, καθώς επίσης και για την εφαρμογή σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον και σε συνθήκες καιρικών μεταβολών (έντονη ηλιοφάνεια, χαμηλές θερμοκρα-
σίες, βροχές κατά διαστήματα, παγωνιά κλπ).
Με ανθεκτικότητα στα αλκάλια και ειδική σύνθεση ώστε να μην αφήνει σημάδια. Προσφέρει 
άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, τσιμέντο, πέτρα, τούβλα και άλλα 
κατασκευαστικά υλικά, κατάλληλα προετοιμασμένα. Διαθέτει αντιμουχλικά συστατικά προστα-
τεύοντας την τοιχοποιία από την ανάπτυξη μούχλας. Το προϊόν μπορεί να προσφέρει στις 
βαμμένες επιφάνειες έως και 15 χρόνια εγγύηση εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες εφαρμογής 
από τον κατασκευαστή. 

Οι ρητίνες Pliolite® είναι γνωστές παγκοσμίως ως κορυφαία συνδετικά υλικά για εξωτερικές βαφές 
τοιχοποιίας, για προστασία του σκυροδέματος, μεταλλων και διογκωτικών επιχρισματων.
Βασικά πλεονεκτήματα: 1. Εξαιρετική ανθεκτικότητα 2. Ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας
3. Το μικρό μέγεθος σωματιδίων επιτρέπει βαθιά διείσδυση 4. Εύκολη ανακαίνιση 
5. Χωρίς ξεφλούδισμα ή φουσκάλες 6. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα VOC



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διαπερατότητα στο νερό UNE EN 1062-3: W3 Αδιαπέρατο
Διαπερατότητα στους υδρατμούς UNE EN ISO 7783: Κλάση 1. Διαπερατό
Αντοχή στα αλκαλια  UNE EN ISO 2812-4: 0(S0). 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά σημεία. Μην το 
εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή οταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η σωστή προετοιμασία των επιφανειών είναι πολύ 
σημαντική για το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:
Σε θερμοκρασίες κάτω των 7º C.
Με επίπεδα υγρασίας μεγαλύτερα ή ίσα με το 80%.
Με πρόβλεψη βροχής για το επόμενα 24ωρα.

Εαν δεν ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες το αποτέλεσμα της εφαρμογής μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό.  

ΜΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Σε επιφάνειες καλής κατάστασης: Εφαρμόστε 2 στρώσεις (αδιάλυτες) 
Σε επιφάνειες κακής κατάστασης: Καθαρίστε τα σαθρά σημεία, αφαιρέστε βρομιά και σκόνη. 
Για εφαρμογή σε πορώδεις επιφάνειες ή πάνω σε κόλλα, lime χρώματα ή σημεία που έχουν αφαιρεθεί, προτείνεται 
αρχικά να χρησιμοποιήσετε μια στρώση αστάρι 

ΣΕ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Εφαρμόστε το χρώμα απευθείας αφού έχετε πλύνει και καθαρίσει την επιφάνεια. 
ΣΕ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε όλα τα σαθρά σημεία και συνεχίστε όπως στις μη προετοιμασμένες επιφάνειες.
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