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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σµάλτο κεραµικών 2-συστατικών, εξαιρετικής σκληρότητας, ελαστικότητας και αντοχής στα στίγµατα, 
τους υδρατµούς, το πλύσιµο κλπ, αλλά και τις εξωτερικές συνθήκες. ∆ιαθέσιµο σε γυαλιστερό και 
σατινέ φινίρισµα.  Απόλυτη αντοχή στο πλύσιµο, τους υδρατµούς, τα στίγµατα. ∆εν κιτρινίζει. Σε 
γυαλιστερό & σατινέ.   
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για ανακαίνιση µπάνιων- ειδών υγιεινής (νιπτήρες, µπανιέρες, 
πλακάκια κτλ.) και οµοιόµορφη βαφή λοιπών αντικειµένων (καλοριφέρ, παράθυρα, ντουλάπες κτλ.). 
Είναι επίσης κατάλληλο για κουζίνες (ψυγεία, πλυντήρια και άλλες ηλεκτρικές συσκευές) και σε 
επιφάνειες ξύλου, µελαµίνης, σίδερου, τσιµέντου, αλουµινίου κλπ. κατάλληλα ασταρωµένων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Γυαλιστερό    Σατινέ 
Απόχρωση   Λευκό & αποχρώσεις    
Σύνθεση:   Πολυουρεθάνης 
Πυκνότητα   1.20-1.24 kg/L    1.34-1.38 kg/L 
Στερεά όγκου   50%     50% 
Σηµείο ανάφλεξης  Βάση: 35οC 
Καλυπτικότητα  14-18 τ.µ./λίτρο 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 4-6 ώρες 12-24 ώρες 
Αραίωση / Καθαρισµός TITAN YATE Diluyente 
Συνιστώµενο πάχος  60-90 στεγνά microns 
Συσκευασίες   750 ml 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA (i) (550/500) Máx. VOCs 500 g/L 
Μεταξύ των στρώσεων, αν µεσολαβήσουν πάνω από 24-48 ώρες στεγνώµατος, είναι σηµαντικό να 
τρίψετε επιφάνεια µε γυαλόχαρτο πριν την εφαρµογή των επόµενων στρώσεων. 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο ή ρολό 
Αναλογία µείγµατος:  4 µέρη βάσης προς 1 µέρος σκληρυντού 
 
ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ. Αναµείξτε 4 µέρη σε όγκο 
Βάση µε 1 µέρος Σκληρυντικό. Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα µε τη θερµοκρασία, το µείγµα πήζει. 
Εφαρµόστε 1-2 στρώσεις σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκουριά και κατάλληλα ασταρωµένες. 
Αν υπάρχουν υλικά ενώσεων πλακιδιών στην επιφάνεια (σιλικόνη, λάστιχο κτλ.) πρέπει να καλυφθούν 
µε ταινία πριν την εφαρµογή. 
 
Προετοιµασία γυµνών επιφανειών: 

• Ξύλο: τρίψτε, καθαρίστε την επιφάνεια και αποµακρύνετε τυχόν ρητίνες. Ασταρώστε µε 
Imprimacion Epoxi Titan εάν χρειάζεται.  

• Πολυεστέρα: Τρίψτε µε γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες µε YATE Diluyente. 
• Πλακάκια: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρµόστε YATE Imprimacion Epoxi. 
• Πορσελάνη, σίδερο, γαλβανισµένο µέταλλο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, επένδυση χρωµίου, 

ξύλο: Τρίψτε µε γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρµόστε YATE Imprimacion 
Epoxi. Για εξωτερικές επιφάνειες απαιτούνται 2 στρώσεις ασταριού.  

Κωδικός   12_059 
Τ/Τ   00C 

TITANLUX Esmalte Aspecto Ceramico 
Σµαλτόχρωµα κεραµικών 2 συστ/κων 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Επαναβαφή: 
Προηγούµενες βαφές σε καλή κατάσταση: Στοκάρετε αν είναι απαραίτητο µε YATE Masilla Epoxi, και 
αφού καθαρίσετε και τρίψετε µε γυαλόχαρτο, εφαρµόστε απευθείας ΤΙΤΑΝ Esmalte Aspecto Ceramico. 
Αν είναι σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε τις τελείως και εφαρµόστε όπως σε γυµνή επιφάνεια. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

• Μόλις αναµειχθεί το µείγµα θα σκληρύνει. Μετά από 4-8 ώρες είναι αδύνατο να εφαρµόσετε 
το µείγµα 

• Σε µπανιέρες περιµένετε τουλάχιστον 72 ώρες από την τελευταία στρώση πριν τη 
χρησιµοποιήσετε 

Σε κάθε περίπτωση:  
Εσωτερικές επιφάνειες: 1 ή 2 στρώσεις χρώµατος είναι αρκετές 
Εξωτερικές επιφάνειες: 2 ή 3 στρώσεις χρώµατος 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  R10 Εύφλεκτο. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το 
δέρµα. R38 Ερεθίζει το δέρµα. S2 Μακριά από παιδιά. S23 Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. 
S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 Σε 
περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S51 
Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 


