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Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας προστατευτικό χρώμα διαλύτου ενός συστατικού, ιδανικό για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού. Παρέχει 

άριστη αντίσταση στα χημικά και στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης για επιφάνειες που απαιτούν ιδιαίτερες αντοχές στην υγρασία, στα 

ασθενή οξέα καθώς και σε άλλα χημικά διαλύματα (εκτός των ισχυρών οξέων).

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

> Χρώμα πισίνας ενός συστατικού

> Πολύ καλή πρόσφυση.

> Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.

> Υψηλή αντοχή στην υγρασία.

> Υψηλή αντοχή στα χημικά.
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Σκοπός Χρήσης

Συνιστάται για πισίνες, σιντριβάνια και διάφορες δεξαμενές νερού, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Επίσης χρωματίζεται σε 

χιλιάδες αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, σιέλ και σε βάση C για την επίτευξη χιλιάδων αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Απόδοση

4 - 6m2/lt, σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Απόδοση:
4 - 6m2/lt

Χρόνος 
στεγνώματος: 
Επιφανειακά μετά 

απο ½  έως 1 ώρα

Βάσεις:
 C

Ανακινήστε  
καλά πρίν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,7lt / 3,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο
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Σελίδες: 3
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Παλιές και νέες επιφάνειες

Καλά προετοιμασμένες νέες επιφάνειες

Στάδιο Περιγραφή Διαλύτης

Προετοιμασία Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.

Αστάρωμα Μια επίστρωση με χρώμα πισίνας. 12 - 15% Διαλυτικό E’.

Φινίρισμα Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας. 0 - 10% Διαλυτικό E’.

ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού για πισίνες



Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας 

Το χρώμα πισίνας εφαρμόζεται σε τσιμεντένιες επιφάνειες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η απόλυτη καταλληλότητα της προς 

βαφής επιφάνειας, πρέπει απαραιτήτως να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

1. Το τσιμέντο της πισίνας πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον για 27 ημέρες σε συνθήκες θερμοκρασίας 250C και 

μέγιστης υγρασίας 70%.

2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία για στοκαρίσματα πρέπει επίσης το τσιμέντο να αφεθεί να στεγνώσει για 

τουλάχιστον 7 ημέρες.

3. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. βροχή), οι οποίες προκαλούν την υγρασία του τσιμέντου, πρέπει η πισίνα να αφεθεί να 

στεγνώσει για τουλάχιστον 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, προτού εφαρμοστεί σε αυτήν το χρώμα πισίνας.

4. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να καθαρίζεται καλά από σκόνες, άλατα κλπ, και σε περίπτωση επαναβαφής της πισίνας να 

απομακρύνονται παλαιά σαθρά χρώματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του χρώματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδικό Βάρος 1,50 ± 0.02 gr/cm3 ( ISO 2811) ανάλογα με την απόχρωση.

Χρωστικά Διοξείδιο του τιτανίου (για το λευκό).

Πληρωτικά υλικά Ανθρακικό ασβέστιο, πυριτικό αργίλιο, γη διατόμων.

Στερεά 65% ± 2 (για λευκό και σιέλ).

Ιξώδες 100 - 110 K.U., 250C.

Απόδοση 4 - 6 m2/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Χρόνος στεγνώματος
Επιφανειακά μετά απο ½  έως 1 ώρα, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. 
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και 
την υγρασία).

Επαναβαφή
Μετά την πάροδο 16 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι 
αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Διαλύτης Διαλύτικό E’.

Αραίωση
Αραιώνεται με Διαλυτικό E’ σε ποσοστό έως 15% κατ’ όγκο, αναλόγως του 
τρόπου βαφής.

Συνθήκες εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από 80C έως 350C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Καλά προετοιμασμένες παλιές επιφάνειες  

Στάδιο Περιγραφή Διαλύτης

Προετοιμασία Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.

Φινίρισμα Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας. 0 - 10% Διαλύτης E’.
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Απόδοση:
4 - 6m2/lt

Χρόνος 
στεγνώματος: 
Επιφανειακά μετά 

απο ½  έως 1 ώρα

Βάσεις:
 C

Ανακινήστε  
καλά πρίν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,7lt / 3,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο
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Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.  Η ποιότητα του 
προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων  ISO 9001, ISO 14001 και του Κανονισμού 
EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν  στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και αναπνευστική συσκευή. Προϊόν για 
επαγγελματική χρήση. Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να 

φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και 

σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Απόδοση:
4 - 6m2/lt

Χρόνος 
στεγνώματος: 
Επιφανειακά μετά 

απο ½  έως 1 ώρα

Βάσεις:
 C

Ανακινήστε  
καλά πρίν απο 

τη χρήση

Συσκευασία:
0,7lt / 3,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο


