
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό αντισκωριακό μίνιο για επιφάνειες που θα επαναβαφούν λευκές. Χωρίς μόλυβδο και χρωμικά για χρήση σε
μέταλλα. Με βάση το τεραοξυφωσφορικό ψευδάργυρο. Εξαιρετικό για αστάρωμα πριν το τελείωμα με λευκό χρώμα.
Τομείς Εφαρμογής: Για όλες τις μεταλλικές κατασκευές. Κάγκελα, μεταλλικές πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, έπιπλα
κήπου & βεράντας, φερφορζέ, μεταλλικά διακοσμητικά. Χρήση: Εσωτερική/ Εξωτερική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Εύκολη εφαρμογή

 Δεν σπάει 
 Δεν σχηματίζει φουσκάλες
 Ισχυρή πρόσφυση
 Ταχυστέγνωτο
 Δεν χρειάζεται τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την επαναβαφή.
 Άοσμο όταν στεγνώσει
 Αντισκωριακό
 Υψηλή καλυπτικότητα

 Επιτρέπει μακράς διάρκειας επαναβαφές χωρίς να χάνει τα αντισκωριακά του χαρακτηριστικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Ημί-ματ
Απόχρωση Λευκό
Ειδικό Βάρος                           1,33± 0,05 kg/l
Ιξώδες 165 +/- 30 SG
Στερεά όγκου                             53± 1
Στερεά σε βάρος                        74± 1
Προτεινόμενο πάχος                 100-150 micras (εφαρμογή σε 1-2 στρώσεις) 
Καλυπτικότητα 10-15 m²/L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά – 1 ώρα στην αφή  (20ºC HR: 60%):
Επαναβαφή min: 24 ώρες (20ºC HR: 60%):
Αραίωση / Καθ. εργαλείων Διαλυτικό 1401, 1402
Συσκευασίες 750 ml 
VOC                                             Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):438,00 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Ανακατέψτε καλά το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί. Εφαρμόστε σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, εντελώς 
καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνη και βρωμιά. Μην το εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες, σε επιφάνειες 
που είναι εκτεθειμένες σε έντονη ηλιοφάνεια και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 80%. 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. Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να 
επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος. 
Αραίωση: Πινέλο: 0-5%. Ρολό: 5-10%. Air-less gun, air-mix gun 10-20%. Aerographic gun, Low preasure turbo: 5-
20%
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ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. Μέταλλο: Η επιφάνεια θα πρέπει να καθαρή από ξένα υλικά, σκουριά και άλλα υπολείμματα. 
Εφαρμόστε σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνη και λίπη. Για τη μέγιστη προστασία, ιδιαίτερα στο σίδερο και
στα παράγωγά του, προτείνεται μια προεργασία ώστε να αφαιρεθεί η σκουριά και τα σαθρά σημεία.  Αυτό πρέπει να 
γίνει με τριβή τουλάχιστον στο Σουηδικό Πρότυπο (SIS 055900) Sa2. Σε διαφορετική περίπτωση το μέταλλο πρέπει 
να υποστεί επεξεργασία με μεταλλική ξύστρα και  συρματόβουρτσα - Σουηδικό πρότυπο (SIS 055900) St3.

Αποκατάσταση και συντήρηση
-Σίδηρος και βαμμένα παράγωγά του: Για την καλύτερη πρόσφυση και για αντισκωριακά αποτελέσματα συνίσταται να
αφαιρεθούν στρώματα παλιών χρωμάτων. 
-Ακολουθήστε τις οδηγίες για νέες επιφάνειες σχετικά με την αφαίρεση ξένων υλικών, γράσου, καθαρισμό και 
σκουριά.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ. (+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     

2

http://www.montopinturas.com/
mailto:comercial@montopinturas.com
http://www.smirniopoulos.gr/
mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr

	MINIO BLANCO
	Κωδικός 17_165
	
	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


