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Patente Lixiviante  
Υφαλόχρωµα αυτοκαθαριζόµενο  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτοκαθαριζόµενο υφαλόχρωµα που δεν συσσωρεύεται, βιολογικά ενεργό καθ’ όλη την διάρκεια ζωής 
του. Μπορεί να εφαρµοσθεί απευθείας πάνω από την πλειονότητα των παλαιών υφαλοχρωµάτων που 
είναι σε καλή κατάσταση. Εξασφαλίζει λεία επιφάνεια και απαλότερη πλεύση.  Βιολογικά ενεργό για µια 
σεζόν. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Βυθιζόµενες επιφάνειες πολυεστέρα, ξύλου, ατσαλιού κλπ. κατάλληλα προετοιµασµένες. Ιδανικό για 
σκάφη που µένουν εκτός θαλάσσης κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Ματ. 
Αποχρώσεις   Μπλε  Λευκό   Μαύρο    Κόκκινο 
Πυκνότητα   από 1.60- 1.85  
Απόδοση             6-8 τ.µ./λίτρο  
Χρόνος στεγνώµατος  1 ώρα Επαναβαφή σε 6 ώρες. 
Καθέλκυση:   Από 8 ώρες ελάχιστο έως 3 µήνες το µέγιστο 
Αραίωση   ΥΑΤΕ Diluyente. 
Συσκευασίες   750ml & 4L 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό. 
Συνιστώµενο στεγνό πάχος 70-80 microns στεγνό φιλµ (2 στρώσεις).  
Συνθήκες εφαρµογής:           σε θερµοκρασία µεταξύ 10 ºC - +30 ºC 
Ανακατέψτε καλά το προϊόν. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να είναι καθαρές στεγνές 
και χωρίς αλάτι.  
Νέες επιφάνειες: Προετοιµάστε κατάλληλα την επιφάνεια µε ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi ή 
TITAN YATE Imprimacion Epoxi M-150 για προστασία κατά της όσµωσης. Εφαρµόστε το υφαλόχρωµα 
εφαρµόστε το υφαλόχρωµα µέσα σε 12-24 ώρες µετά τη τελευταία στρώση ασταριού.  
 
Συντήρηση ήδη βαµµένων επιφανειών σε καλή κατάσταση: πάνω από την πλειονότητα των 
παλιών υφαλοχρωµάτων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση µπορεί να εφαρµοσθεί απευθείας το 
υφαλόχρωµα αφού έχει πλυθεί καλά η επιφάνεια νε νερό. Μην το εφαρµόζετε πάνω από σκληρά 
υφαλοχρώµατα. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο τύπος του παλιού υφαλοχρώµατος, συνιστάται 
η εφαρµογή του Barrier Aluminum Primer ως ενδιάµεσο.  
Συντήρηση ήδη βαµµένων επιφανειών σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τα παλαιά 
υφαλοχρώµατα σε ∆ιαβρωτικό Υφαλοχρωµάτων Νερού Decapante.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για επαγγελµατική χρήση. Εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
Χρησιµοποιήστε το µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Όταν γίνεται εφαρµογή µε πινέλο σε µεγάλες 
επιφάνειες ή περιορισµένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική µάσκα. Αποφύγετε επαφή µε 
δέρµα και µάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
Αφαίρεση λεκέδων από το δέρµα: χρησιµοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρµατος. 
Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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