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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Vechro Pro Minio Extra είναι ένα αντιοξειδωτικό αστάρι για 

την αυξημένη προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά 

στο ύπαιθρο και για το αστάρωμα ξύλων σαν ανασταλτικό στη 

σήψη. Είναι βασισμένο σε αλκυδικές συνθετικές ρητίνες, εμπλου-

τισμένες με οξείδιο του μολύβδου (μίνιο μολύβδου). Το προϊόν 

έχει πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Δου-

λεύεται εύκολα και απλώνει εξαιρετικά. 

Για πλήρη αντισκωριακή προστασία απαιτείται πάχος ξηρού υ-

μένα 50μm (περίπου δύο στρώσεις με το πινέλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Στιλπνότητα 3 – 7 μονάδες στις 60°. 

Ειδικό βάρος 2,16 – 2,25kg/lt. 

Απόδοση 4 – 6 m² /kg ανά στρώση. 

Αραίωση 
5 – 10%  σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 

Στέγνωμα 
α) Επιφανειακή ξήρανση : 1h 30’. 
β)  Πλήρης ξήρανση        : 6 – 7 ώρες.  
Οι παραπάνω χρόνοι δίνονται στους 20 °C  και 50% σχε-
τική υγρασία 

Επαναβαφή 
Τουλάχιστον 18 ώρες από τη εφαρμογή. 

VOC class 
«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών 

υποστρωμάτων».  Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 

gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο 

προς χρήση= 375 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νο-

μοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές 

πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C. 

Πρόσφυση σε  

μεταλλικές  

επιφάνειες 

Το χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση  (GT0 – 

GT1).                                                           

Ελαστικότητα 
Το χρώμα παρουσιάζει πολύ καλή ελαστικότητα (Α-

ντοχή σε  κάμψη σε διάμετρο 7mm: ok) 

Αντισκωριακή  

προστασία 

Μετά από δοκιμές αλατονέφωσης 240h (περίπου 10 η-

μέρες) σε πάχος ξηρού  υμένα 50μm έδωσαν τα παρα-

κάτω αποτελέσματα. α) Degree of blistering  8M/55. β) 

Degree of rusting 0,031100 

Αποχρώσεις 
Πορτοκαλί 

 

       

Vechro Pro Minio 

Extra 

Αντιοξειδοτικό Αστάρι για 

Επαγγελματική Χρήση 

 

 Απόδοση: 4 - 6 m²/kg    

 Στέγνωμα: 1½- 2½ώρες 

 Αραίωση: 5 – 10%  σε όγκο με 

διαλυτικό Smalytolux White Spirit. 

 Επαναβαφή: 18-24 ώρες 

 Συσκευασία: 500g , 1kg, 5kg 

 Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή 

επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά 

χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Παλαιές σκουριές α-

πομακρύνονται προσεχτικά με γυαλόχαρτο. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά στην 

επιφάνεια. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις Vechro Pro Minio Extra 

για σωστή προετοιμασία. Επαναβάφεται με Smaltolux Extra, Gumilak 

Metal, Smaltolux Hydro Master Primer, Smaltox Hydro κ.λ.π. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο 

δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα πίσω στο 

κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα. Μετά την εφαρμογή 

κλείστε καλά το δοχείο. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία 8 – 30οC  και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες 

συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότη-

τες του προϊόντος. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή 

κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. 

Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 ΤΟΞΙΚΟ.            

 ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ.            

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των 

προϊόντων. 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν 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. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


