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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρώμα με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες των 160-350οC. Εύκολη εφαρμογή και μεγάλη διάρκεια. 
Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ειδικό για επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως 
καμινάδες, φούρνους, αντικείμενα θέρμανσης κτλ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα    Μεταλλικό 
Απόχρωση    Αλουμινίου 
Πυκνότητα    1.05-1.06 kg/L 
Στερεά όγκου    38-39% 
Σημείο ανάφλεξης   43οC 
Απόδοση    20-25 τ.μ./λίτρο (15-20 microns) 
Αραίωση / καθαρισμός εργαλείων ΤΙΤΑΝ White Spirit 
Χρόνος στεγνώματος   Πλήρως στους 23οC: 2-4 ώρες 
Συσκευασίες    50ml, 125ml, 375ml, 750ml και 4L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ κατηγορίας 
Α/θ ειδικά επιχρίσματα 1 συστ/κου 500 g/l (2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 500 g/l 
ΠΟΕ.  
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, 
καλυπτικότητα κτλ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, πιστόλι, βύθιση 
 Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς 
λιπαρές ουσίες ή σκουριά. Για καλύτερο φινίρισμα συνιστάται να εφαρμόσετε με πιστόλι. Το πάχος του φιλμ που 
θα σχηματιστεί πρέπει να είναι 30 microns, για επιφάνειες εκτεθειμένες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Για 
εξωτερικές επιφάνειες που εκτίθενται σε θερμοκρασίες κάτω των 160οC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το 
Aluminio Exteriores Titan.  
Κατά την πρώτη χρήση της βαμμένης επιφάνειας – θέρμανση- πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός του 
χώρου. Ενδέχεται να παρατηρηθεί έκλυση ατμών, αναλόγως τον χρόνο που θα έχει μεσολαβήσει από την βαφή, 
το πάχος του φιλμ και την θερμοκρασία. Η μέγιστη απόδοση του φινιρίσματος επιτυγχάνεται μετά τους 250οC. 
το προϊόν ενδέχεται να γκριζάρει ή να χάσει την γυαλάδα του όταν εκτίθεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν επηρεάζει την απόδοση του φινιρίσματος. Αφού στεγνώσει, το Titan 
Aluminio Anticalorico, εάν τριφτεί μπορεί να λεκιάσει ως ένα βαθμό.  
Μετά την ολοκλήρωση της βαφής πρέπει να περάσουν 24 από την έκθεση της βαμμένης επιφάνειας σε υψηλές 
θερμοκρασίες.  
Νέες επιφάνειες: απομακρύνετε υπολείμματα βρωμιάς ή λιπαρών και εφαρμόστε απευθείας σε σιδηρούχες 
επιφάνειες. Δεν χρειάζεται αστάρι ή 2η στρώση.  
Ήδη βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: απομακρύνετε σκουριά και σαθρά σημεία από παλιές βαφές με  
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