
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, πολλαπλών εφαρμογών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για αποτέλεσμα
υψηλής αντοχής, ιδανικό για την προστασία επιφανειών σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον ιδανικό για χρήση
σε επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων. Για εφαρμογή σε σίδηρο, inox, γαλβανιζέ, ορείχαλκο, ξύλο, PVC.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Εύκολη εφαρμογή
 Ελαστικότητα
 Αντοχή στα χημικά
 Αντιδιαβρωτικό
 Αντοχή στην τριβή και στις προσκρούσεις
 Υψηλή διάρκεια ζωής
 Δεν σχηματίζει φουσκάλες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλογία μίξης 4 Impripol : 1 Catalizador  (4 βάση προς 1 καταλύτη) 
Φινίρισμα Ημί-ματ
Απόχρωση Λευκό
Ειδικό Βάρος                                        1,39± 0,05 kg/l
Ιξώδες              205 +/- 30 SG
Στερεά όγκου                                          53± 1
Στερεά σε βάρος  70± 1
Καλυπτικότητα              8-12 m²/L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος 15 λεπτά στην αφή  (20ºC HR: 60%):
Επαναβαφή min: άμεσα max 12 ώρες (20ºC HR: 60%):
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Διαλυτικό 1410
Συσκευασίες 750 ml 
VOC                                                          Cat. j/BD 550/500 (2007/2010):492,40 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
Μέταλλο: Η επιφάνεια θα πρέπει να ελεύθερη από ξένα υλικά, σκουριά και άλλα υπολείμματα. Εφαρμόστε σε 
καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνη επιφάνειες. Για τη μέγιστη προστασία, ιδιαίτερα στο σίδερο και στα παράγωγά του, 
προτείνεται μια διεργασία για να αφαιρεθεί η σκουριά.  Αυτό πρέπει να γίνει με λειαντικό μέσο τουλάχιστον στο 
Σουηδικό Πρότυπο (SIS 055900) Sa2. Σε διαφορετική περίπτωση το μέταλλο πρέπει να υποστεί επεξεργασία με 
ξύστρα από σκληρό μέταλλο και με συρματόβουρτσα έως το Σουηδικό πρότυπο (SIS 055900) St3.

Αποκατάσταση και συντήρηση
Σίδηρος και βαμμένα παράγωγά του:  Ακολουθήστε τους κανόνες για νέες επιφάνειες σχετικά με την αφαίρεση ξένων 
υλικών, γράσου, καθαρισμό και σκουριά. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει πιθανό πρόβλημα πρόσφυσης με τα 
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προηγούμενα στρώματα, συνιστάται να αφαιρεθούν οι προηγούμενες στρώσεις χρωμάτων. Στη συνέχεια εφαρμόστε 
Impriepox M-10 + Catalizador Impriepox M-10.

Οδηγίες: Εφαρμόστε σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, εντελώς καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνη 
και βρωμιά. Αναμίξτε τα δύο συστατικά σε αναλογία 4 προς 1 (για 600 ml βάσης προσθέστε 150 ml καταλύτη). 
Αναμίξτε μόνο την ποσότητα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5 λέπτα. Για 
χρήση μέσα σε 6 ώρες. Ανακατέψτε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Μην το εφαρμόζετε σε 
θερμοκρασίες κάτω από 5 °C, σε υψηλές θερμοκρασίες, σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε έντονη ηλιοφάνεια 
και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 80%. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση πριν περάσουν 24 ώρες. Προτεινόμενο πάχος
στρώσης ανάμεσα σε 25-100 microns ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα προστασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή δοκιμάστε την πρόσφυση του 
προϊόντος σε ένα περιορισμένο σημείο της επιφάνειας. Αν περάσει ο μέγιστος χρόνος επαναβαφής περάστε με 
γυαλόχαρτο την επιφάνεια για να εξασφαλίσετε καλή πρόσφυση ανάμεσα στις στρώσεις. Ελέγξτε τη σωστή 
πρόσφυση διαφορετικά αφαιρέστε τη στρώση. Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το
χρόνο στεγνώματος.

Αραίωση

Πινέλο 0-5%
Air-less gun 0-5%
Air-mix gun 5-10%
Aerographic gun 5-10%
Low preasure turbo 5-10%

ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΜΑΧ: Impripol + Catalizador
STD: 

Impriepox m10+ Cat
Impripol + Catalizador

ΜΑΧ: Acripol+Cat
STD:  Familia 4 (Esmaltes)

ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΧ: Impripol + Catalizador
STD: 

ΜΑΧ: Impriepox M10+ Cat
STD: Impripol + Catalizador

ΜΑΧ: Acripol+Cat
STD: Familia 4 (Esmaltes)

SYSTEM

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

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO S.A.U. 
Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -

e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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