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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Εποξικό, αντιοσµωτικό αστάρι 2-συστατικών, εξαιρετικά παχύρρευστο ώστε να εµποδίζει δραστικά τη 
δηµιουργία όσµωσης, αλλά και να την θεραπεύει στα πρώτα στάδια. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για υποθαλάσσιες ή παραθαλάσσιες επιφάνειες, όταν απαιτείται µεγάλο πάχος ανά στρώµα. Για 
πολυεστέρα, fiberglass, σίδερο και αλουµίνιο. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισµα   Ηµι-γυαλιστερό. 
Απόχρωση   Ανοιχτό γκρι. 
Πυκνότητα   1.60-1.70. 
Στερεά όγκου   80%. 
Σηµείο ανάφλεξης  30οC. 
Καλυπτικότητα  6 τ.µ./λίτρο. 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Πλήρως Επαναβαφή 
  Στους 10οC: 2 ώρες  16 ώρες 36-72 ώρες 
  Στους 23οC: 1 ώρα  8 ώρες  20-24 ώρες 
Αραίωση   ΥΑΤΕ Diluyente. 
Καθαρισµός εξοπλισµού 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  Πιστόλι αέρος  Ρολό 
Αραίωση κατά προσέγγιση 10-15%   5% 
Τελικό συνιστώµενο πάχος 150 microns στεγνό στρώµα 
    (σίδερο και αλουµίνιο, 450 microns τουλάχιστον) 
 
Ανακατέψτε καλά 4 µέρη βάσης µε 1 µέρος σκληρυντικού, αφήστε το µισή ώρα πριν τη χρήση. Κάτω 
από τους 10οC το αστάρι δεν θα πήξει. Το µείγµα πήζει µετά από 6-8 ώρες. Προετοιµάστε µόνο την 
απαιτούµενη ποσότητα. Εφαρµόζεται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες χωρίς λιπαρές ουσίες. 
Γυµνές επιφάνειες:  
Gel-Coat: Αφαιρέστε προσεκτικά τις λιπαρές ουσίες µε ΥΑΤΕ Diluyente και τρίψτε µε γυαλόχαρτο 
(nο320) και εφαρµόστε 2 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150.  
Fiberglass, πολυεστέρα: Εφαρµόστε 1 στρώση ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150 αραιωµένο 15% µε 
ΥΑΤΕ Diluyente. Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες. Στοκάρετε, αν είναι απαραίτητο, µε ΥΑΤΕ Masilla 
Epoxi και ολοκληρώστε µε 2 ή περισσότερες στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150.  
Σίδερο, Αλουµίνιο: Αφαιρέστε τη σκόνη και εφαρµόστε 1 στρώση ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi και 3 
στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150. Επαναβάψτε µετά από 24 ώρες. Αν περάσουν πάνω από 3 
µέρες, απαιτείται τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.  

Κωδικός    54_167150 
T/T   07T 

 

Imprimacion Epoxi Capa Gruesa 
M-150 

Εποξικό αστάρι 2-συστατικών 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Ξύλο: Εφαρµόστε 1 στρώση ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150 αραιωµένο 10% µε ΥΑΤΕ Diluyente. 
Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες και ολοκληρώστε µε άλλες 1-2 στρώσεις.  
Επαναβαφή: Αν η προηγούµενη βαφή είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε την τελείως µε ΤΙΤΑΝ 
Quitapinturas, καθαρίστε µε φρέσκο νερό και εφαρµόστε όπως σε γυµνή επιφάνεια. 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Προϊόν µε βάση διαλύτη. 

Εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιµοποιήστε το µόνο σε 
καλά αεριζόµενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη 
διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος. Όταν γίνεται εφαρµογή σε µεγάλες εσωτερικές 
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. Κάποιες 
τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών. 
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