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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ΤΙΤΑΝ iDEAS είναι πλαστικό µατ χρώµα υψηλής ποιότητας. Έχει εξαιρετική ικανότητα κάλυψης 
και απλώνεται εύκολα χωρίς να πιτσιλά ή να στάζει. Προσδίδει στην επιφάνεια µατ λείο φινίρισµα που 
αντέχει στην φθορά της καθηµερινής χρήσης, τα γδαρσίµατα και το πλύσιµο. Η ζωηρότητα της 
απόχρωσης παραµένει αναλλοίωτη, δεν ξεβάφει και δεν κιτρινίζει.  Χρωµατίζεται µε το σύστηµα 
χρωµατισµού TITAN PREMIER. Είναι άοσµο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το TITAN iDEAS είναι κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. Έχει άριστη πρόσφυση σε 
επιφάνειες από σοβά, µπετό, τσιµέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, όπου απαιτείται κοµψό και οµοιόµορφο 
φινίρισµα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα     Ματ 
Απόχρωση    Λευκό  Απαλές αποχρώσεις 
Πυκνότητα    1.59 kg/L 1.3-1.6  kg/L 
Στερεά όγκου    40.6%.                                                     
Καλυπτικότητα   12-14 τµ/λίτρο (ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας) 

Χρόνος στεγνώµατος   30-60 λεπτά στην αφή και στους 230C. 
Επαναβαφή    6-12 ώρες  
Αραίωση / Καθαρισµός εργαλείων Νερό 
Συσκευασίες    1L, 4 L & 10L 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA(a) (75/30) Máx. VOCs 29 g/L 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι 
Εφαρµόστε σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες, αραιώνοντας το πρώτο 
χέρι 10-15% µε νερό. 
Νέες επιφάνειες 
Τσιµέντο, µπετό ή σοβάς : Εφαρµόστε απευθείας, αραιώνοντας το πρώτο χέρι 10-15% µε νερό. 
Γυψοσανίδα ή ξύλο : Προετοιµασία µε TITAN Primer Selladora. 
Σκονισµένη γυψοσανίδα  : Προετοιµασία µε TITAN Fijador Temple ή TITAN Primer Selladora. 
Σίδερο  : Προετοιµασία µε TITANLUX Minio Sintetico. 
Μόλυβδος, ψευδάργυρος, χαλκός : Προετοιµασία µε TITAN Imprimation Fosfatante. 
 
Βαµµένες επιφάνειες : Σε περίπτωση που τα ήδη υπάρχοντα στρώµατα χρώµατος είναι σε καλή 
κατάσταση, τότε πλύνετε, τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια και εφαρµόστε το TITAN IDEAS. 
Εάν είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα τελείως και συνεχίστε όπως σε νέα επιφάνεια. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 
περιεχοµένου στην αποχέτευση. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία από 
θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ. (+30) 210 9425425 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Κωδικός   10_002 
T/T D76 

TITAN IDEAS 7 STARS 
Οικολογικό Πλαστικό Χρώµα Ματ  


