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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Βηνκεραληθφ επνμεηδηθφ  Δλδηάκεζν αζηάξη πληήξεζεο, 2-ζπζ 

ΠΡΟΨΌΝΣΟ : ηαηηθψλ, Τςειψλ ηεξεψλ – ΗΒ, ζθιεξπλφκελν κε πνιπακίλε, κε ηδηφ  

ηεηεο  Μάζηικ, γηα λα επαλαβάθεη παιαηά ρξψκαηα, surface tolerant. 

ΒΑΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : -    Γεληθήο ρξήζεο  Αζηάξη πληήξεζεο, αιιά θαη ζαλ Δλδηάκεζν 

    επνμεηδηθφ αζηάξη γηα πζηήκαηα Βηνκεραληθήο βαθήο, ζε κεηαι- 

    ιηθέο θαη ηζηκεληέληεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο εθηείζνληαη ζε βηνκερα- 

    ληθά θαη παξαζαιιάζηα πεξηβάιινληα. 

- Δπαλαβάθεη φια ηα πνιπθαηξηζκέλα παιαηά επνμεηδηθά αζηάξηα ή

Αζηαξνρξψκαηα θαη πνιπνπξεζαληθά ρξψκαηα.

- Δπαλαβάθεη αζηάξηα Αλφξγαλνπ Ππξηηηθνχ Φεπδάξγπξνπ, κε ηελ

κέζνδν «Τγξφ-ε-Τγξφ» θίικ.

- Αλεπ Μνιχβδνπ θαη Υξσκίνπ.

- Μπνξεί λα επαλαβαθεί κε επνμεηδηθά ή Πνιπνπξεζαληθά Σειηθά

Υξψκαηα 2-ζπζη., αιιά επίζεο θαη κε αιθπδηθά ρξψκαηα 1-ζπζη.

- Παξέρεη πνιχ θαιή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία.

- Δπθνιία ζηελ εθαξκνγή.

- Παξέρεη θαιή ειαζηηθφηεηα.

- χκθσλν κε πξνδηαγξαθή MIL-C-82407 B-class spec.

- Δθαξκφδεηαη ζε ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ησλ 12 C.

- Παξέρεη Υεκηθή αληίζηαζε ζε «Πηηζηιίζκαηα» (φρη εβάπηηζε), ζε

ήπηαο νμχηεηαο ρεκηθά πξντφληα.

ΑΠΟΥΡΧΔΗ : Λεπθψδεο, Γθξί, Κνθθηλνθαθέ 

ΓΤΑΛΑΓΑ :  Ζκη-Γπαιηζηεξό, Γπαιάδα 30-40%, ΚΛΑΖ 1 -LANGE GLOSS (ππφ 

γσλία 60  ) θαηά ISO 2813 

πζθεπαζία : 20θηια Βάζε θαη 4θηιά Καηαιχηεο  24 θηιά κίγκα ρξψκαηνο 

       (πεξίπνπ 14,90 ιίηξα) 
ΑΝΣΟΥΖ ζηελ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ  120  C 

ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  @ 20  C  & 120 κηθξά Πάρνο Ξεξνχ Τκέλα 

Δηδηθό Βάξνο 1,55  0,05 θηιά / ιίηξν 

ηεξεά θαηά Βάξνο 85% 

ηεξεά θαη’ Ογθν 81  2 % 

ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ 45 – 60 κηθξά, αλά ζηξψζε, γηα ξνιφ ή Πηλέιν, αληηζηνίρσο 

ΠΑΥΟ ΞΖΡΟΤ 60 – 140 κηθξά, αλά ζηξψζε, γηα αληιία Αίξιεοο 
ΤΜΔΝΑ 

Θεσξεηηθή   13,50 κ2/ιίηξν ή 8,70 κ2/θηιφ  60 κηθξά 

Καιππηηθόηεηα   6,75 κ2/ιίηξν ή 4,35 κ2/θηιφ  120 κηθξά 

ηεγλό ζηελ Αθή 7 ψξεο (ζηνχο 25  C θαη 60% RH) 

ηεγλό ζε Βάζνο 10 ψξεο  (γηα κεηαθνξά ή «κεηαθίλεζε» θαηαζθεπήο) 
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Πιήξεο  Πνιπκεξηζκόο 7 εκέξεο 

Διάρηζηνο Υξόλνο  Δπαλαβαθήο * (ειέγμηε αληίζηνηρνπο Πίλαθεο)

Μέγηζηνο Υξόλνο  Δπαλαβαθήο * (ειέγμηε αληίζηνηρνπο Πίλαθεο)

Υξόλνο Απνζήθεπζεο Γνρείνπ : ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ε Βάζε θαη 6 κήλεο ν 

(ζε Ξεξό θαη κέρξη 35  C ζεξκ. Πεξηβ. ρώξνπ) θαηαιχηεο απν ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία  

παξαγσγήο απηψλ. 

εκείν αλάθιεμεο Βάζε > 28  C, Καηαιχηεο > 28  C 

πληζηώκελνο Καζαξηζκόο-Πξνεηνηκαζία ηεο Μεηαιιηθήο Δπηθαλείαο πξόο Βαθή θαη  

Καηάιιειεο Θεξκνθξαζίεο 

αο πξνηείλεηε λα Καζαξίζεηε ηελ πξνεγνχκελε ζηξψζε ρξψκαηνο, απν ιάδηα ιίπε, 

έιαηα, γξάζζα, βξσκηέο θ.ι.π. θαηα SSPC-SP10. Καηφπηλ μεπιέλεηε, απν ηελ πξνεγνχκελε 

ζηξψζε ρξψκαηνο, ηα ηπρφλ επηθαζεκέλα πεξηβαληνινγηθά άιαηα κε δεζηφ πφζηκν λεξφ απν 

60° – 80° C ππφ πίεζε (80-100 BAR). Αθήλεηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλψζεη πνιχ θαιά. 

Διέγρεηε ηελ πξνεγνχκελε ζηξψζε ρξψκαηνο γηα ηπρφλ ζθσξηψζεηο. Σνπηθά, φπνπ 

ππήξραλ ζθσξηψζεηο ηηο θαζαξίδεηε είηε κε Σνπηθή ακκνβνιή θαηά Sa 2.5 είηε κε 

αεξφβνπξηζα θαηά SPSS-Ss ή SPSS-Pt2 θαη Σνπηθή βαθή κε ην αζηάξη πληήξεζεο 

NOBELALU EP 350. 

 Αλ ζα βάςεηε απεπζείαο πάλσ ζε πνιπθαηξηζκέλα άλσ ηνπ ελόο έηνπο αιθπδηθά, 

επνμηθά ρξώκαηα ή ζε αζηαξν-ρξώκαηα, ηφηε ζαο πξνηείλνπκε είηε λα αγξηέςεηε ηελ 

επηθάλεηά ηνπο κε γπαιφραξηα, είηε κε ΤΓΡΟΠΛΤΗΜΟ κε δεζηό πόζηκν λεξό απν 60° – 

80° C ππό πίεζε 250-350 BAR. Πξίλ ηελ έλαξμε ηεο βαθήο ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη 

ζηεγλή θαη ειεχζεξε απν νπνηεζδήπνηε πεξηβαληνινγηθέο επηθαζήζεηο (θαζαξηζκφο απν 

ζθφλε, βξψκα, γξάζν, ιάδηα, ιίπε θ.ι.π., θαηά SSPC-SP1). αο ζπληζηνχκε λα εθαξκφζεηε 

κία ζηξψζε ηαπν 90 – 120 κηθξά, πάλσ ζηα παιαηά ρξψκαηα, αλαιφγσο επηζπκεηνχ ρξφλνπ 

αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο θαη θαηφπηλ λα εθαξκφζεηε κία ζηξψζε ησλ 60-70 κηθξψλ, 

Σειηθφ ρξψκα.  

Οη γσλίεο, ηα ππνιείκαηα ζπγθνιήζεσλ, νη ζπγθνιήζεηο πξέπεη λα απνιαδσζνχλ, 

ηξνρηζηνχλ θαη θακππισζνχλ, ζρεηηθά, γηα θαιχηεξε πξφζθπζε ηνπ ρξψκαηνο. 

Αλ ζα βάςεηε απεπζείαο πάλσ ζε κεηαιιηθή επηθάλεηα, ηφηε ζαο πξνηείλνπκε κεηά 

ηελ απνιάδσζε απηήο, είηε θαζαξηζκφο ηεο κε ακκνβνιή Sa 2.5-Sa3.0, θαηά ISO-8501, γηα 

πνιχ θαιή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία είηε κε ακκνβνιή Sa 2.0 θαηά ISO-8501 ή κε 

αεξφβνπξηζα St 2.0 θαηά ISO-8502, γηα θαιή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. 

Αλ ζα βάςεηε πάλσ ζε πξν-αζηάξη «όπ-πξάτκεξ (shop-primer)», ηφηε ζαο 

πξνηείλνπκε κεηά ηελ απνιάδσζε απηήο, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θαηά SPSS-Pt3. 

Αλ ζα βάςεηε πάλσ ζε αζηάξη Αλόξγαλνπ Ππξηηηθνύ Φεπδάξγπξνπ, αθνχ 

θαζαξίζεηε ηελ επηθάλεηα απν ηπρφλ ςεπδαξγπξηαθά άιαηα, ηφηε βάθεηαη κε ηελ κέζνδν 

«Τγξό-ε-Τγξό». αο πξνηείλνπκε ην πξψην «Γξήγνξν Πέξαζκα» κε ην ρξψκα καο 

αξαησκέλν θαηά 30% κε ην δηαιπηηθφ Nobel Lack No 102 γηα Πάρνο Τκέλα 30 – 40 κηθξά.  

Αλακνλή απν ½ ψξα κέρξη 1 ψξα (αλαιφγσο ζεξκνθξαζίαο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο) 

ην πνιχ θαη θαηφπηλ άκεζα λα αθνινπζήζεη βαθή κε  «Καλνληθή ηξψζε» ρξψκαηνο 120 – 

140 κηθξά (αλαιφγσο ζπζηήκαηνο βαθήο). Αλ ππεξβείηε ην κέγηζην ρξφλν γηα ηελ κέζνδν 

«Τγξό-ε-Τγξό», ηφηε ζαο πξνηείλεηαη λα επαλαβάςεηε ηελ «θαλνληθή ζηξψζε» κεηά απν 

24 ψξεο. 
mail:info@pycatpaints.com 
tel:7001203
web:wwww.pycatpaints.com
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Η ζεξκνθξαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ΠΑΝΧ απν ηνπο 

3  C απν ηελ ζεξκνθξαζία ΓΡΟΟΤ (Dew point) θαη ε ζρεηθή πγξαζία κηθξφηεξε < 75%, 

πξίλ ηελ έλαξμε ηεο Κάζε βαθήο. 

Πξνζνρή : Η κε ζσζηή Σήξεζε ηνπ ιφγνπ αλάκημεο ηεο Βάζεο κε ηνλ Καηαιχηε, ήηνη 5:1, 

θαη ε ηπραία αλάκημε απηψλ, ηπρφλ λα ΔΠΙΦΔΡΔΙ δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο, δηα ηηο νπνίεο 

νπδεκία επζχλε θέξνκελ σο εηαηξεία. 

εκαληηθέο Οδεγίεο Υξήζεο, γηα ηελ σζηή Δθαξκνγή ηνπ Πξντόληνο 

ΛΟΓΟ ΑΝΑΜΗΞΖ ΒΑΖ : ΚΑΣΑΛΤΣΖ  20:4  5κέξε Βάζε : 1κέξνο Καηαιύηε,

         θαηά  βάξνο 

- Πνιχ θαιφ αλαθάηεκα, κε ρξήζε Μεραληθνχ Αλαδεπηήξα απν 5’ – 15’ ιεπηά,

αλαιφγσο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, ησλ 2-ζπζηαηηθψλ (Πάληνηε κέζα ζηελ

Βάζε πξνζζέηνπκε ηνλ Καηαιχηε θαη πνηέ αληίζηξνθα).

- Η επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο πξίλ ηελ έλαξμε ηεο βαθήο, ζα πξέπεη λα

είλαη πάλσ απν ηνπο 15  C , αιιηψο ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε παξαπάλσ Γηαιπηηθφ

Nobel Lack Νν 102, γηα λα απνθηήζε ην πξντνλ ην θαηάιιειν ημψδεο.

- Η πξφζζεζε παξαπάλσ πνζφηεηαο δηαιπηηθνχ, απν ηελ αλαγθαία ηθαλή, ζα επηθέξεη

πξνβιήκαηα ζηελ βαθή ζαο, κε «θξεκάζκαηα» ηνπ ρξψκαηνο αιιά θαη Καζπζηέξεζε

ζηνλ Πνιπκεξηζκφ ηνπ ρξψκαηνο.

- Σν δηαιπηηθφ λα ην πξνζζέηεηε ζηγά-ζηγά, ΜΔΣΑ ηελ αλάκημε ησλ 2-ζπζηαηηθψλ,

αλαδεχνληαο κε ηελ  ζηγαλή ηαρχηεηα ηνπ κεραληθνχ αλαδεπηήξα, ην κίγκα.

- αο ζπληζηάηε λα δηαηεξείηε Πάληα πνιχ θαιφ εμαεξηζκφ, ζηνλ ρψξν εθαξκνγήο ηνπ

πξντφληνο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνλ  πιήξε

πνιπκεξηζκφ απηνχ.

Υξόλνο Εσήο Μίγκαηνο,κεηά ηελ αλάκημε ησλ 2-ζπζη.  

- 4 ½  ψξεο ζηνπο 10  C

- 4 ψξεο ζηνπο 15  C

- 2 ½  ψξεο ζηνπο 20  C

- 1 ½  ψξα ζηνπο 30  C

- ½  ψξα  ζηνπο 40  C

Σξόπνο Δθαξκνγήο ηνπ Πξντόληνο 

Αηξιεο Αληιία (Airless) 

Πξνηεηλφκελν Γηαιπηηθφ Nobel Lack No 102 

Πνζ. Αξαίσζεο Γηαιπηηθνχ 2 – 5%, αλαιφγσο Πάρνπο μεξνχ πκέλα θαη ζπλζήθεο 

Δθαξκνγήο. 

Γηακεηξνο Αθξνθπζίνπ Πεηαινχδαο   19’’ – 21’’ 

Πίεζε ζην Αθξνθχζην 150-170* Bar (1.990 – 2.415 p.s.i.), ζην καλφκεηξν ηεο αληιίαο

45:1 ε πίεζε ζα δείρλεη 3,33 – 3,78* Bar 

* Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΠΗΔΔΗ ΑΝΣΛΗΑ, Ζ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΒΓΑΗΝΔΗ «ΑΓΡΔ»

mail:info@pycatpaints.com 
tel:7001203
web:wwww.pycatpaints.com
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ΠΡΟΟΥΖ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και Υποσπεωηική η σπήζη Υδαηοπαγίδων είηε μεηά ηην έξοδο 

ηων κομππεζέπ αέπορ πος ηποθοδοηούν ηιρ ανηλίερ βαθήρ αέπορ,  είηε  ζηιρ ηλεκηπικέρ 

ανηλίερ βαθήρ. Επίζηρ, ζαρ ζςνιζηούμε  ηον πολύ ζςσνό καθαπιζμό ηων Υδαηοπαγίδων, 

κςπίωρ καηά ηοςρ σειμωνιάηικοςρ μήνερ ή όηαν βάθεηαι ςπό ςγπέρ ζςνθήκερ (πάνω απο 

65%).  

Η ηπρόλ κε ρξήζε Υδαηνπαγίδωλ  ή  ακέιεηα θαζαξηζκώλ απηώλ, αιιά θαη ε βαθή ππό 

πγξέο ζπλζήθεο,  ζε ρώξνπο κε ζεξκαηλόκελνπο κε αεξν-ζεξκαληηθά ζπζηήκαηα (ρεηκεξηλνύο 

κήλεο) ή βαθή ζηελ ύπαηζξν-αλνηθηνί ρώξνη, επηθέξεη άκεζα ηελ ζπζζώξεπζε πγξαζίαο ππό 

κνξθή ζηαγνληδίωλ, κέζα ζηνπο πόξνπο ηνπ επνμηθνύ ρξώκαηνο, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία θπζαιίδωλ αέξνο, ζηελ επόκελε ζηξώζε βαθήο.  

Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, δελ θέξνπκε νπδεκία επζύλε, γηα ηα ηπρόλ άζρεκα νπηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζα ιακβάλεηε θαηά ηελ βαθή ζαο.

Πηζηόιη Αέξνο (Air Spray) 

Πξνηεηλφκελν Γηαιπηηθφ Nobel Lack No 102 

Πνζ. Αξαίσζεο Γηαιπηηθνχ 5% – 12%, αλαιφγσο Πάρνπο μεξνχ πκέλα θαη ζπλζήθεο 

Δθαξκνγήο. 

Γηακεηξνο Αθξνθπζίνπ Πεηαινχδαο   1,8κκ – 2,5κκ 

Πίεζε ζην Αθξνθχζην 3 – 4* Bar ζην καλφκεηξν αληιίαο (43 - 57 p.s.i.) 
* Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΠΗΔΔΗ ΑΝΣΛΗΑ, Ζ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΒΓΑΗΝΔΗ «ΑΓΡΔ»

Πηλέιν – Ρνιό θνπγγάξη (ηχπνπ Rolex, αληνρήο ζε επνμηθά ρξψκαηα)  

- Μφλν γηα ηνπηθή βαθή, ζε  πληήξεζε

- αο ζπληζηνχκε λα ειέγρεηε πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο, ην πηλέιν  ή ην ξνιφ, κε βνχηεγκα ηνπο

κέζα ζην Γηαιπηηθφ ηνπ ρξψκαηνο γηα 3’ ιεπηά. Αλ δε απνθνιιεζνχλ νη ηξίρεο ή ην

ζθνπγγάξη, ηφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα.

Πξνηεηλφκελν Γηαιπηηθφ Nobel Lack No 102

Πνζ. Αξαίσζεο Γηαιπηηθνχ 0% – 5%

Καζαξηζηηθό Υξώκαηνο ΞΔΠΛΤΜΑ ηεο αληιίαο βαθήο, κε ην δηαιπηηθφ Nobel Lack 

No 102, κεηά ην πέξαο βαθήο ζην ηέινο ΚΑΘΔ εκέξαο. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ηεο αληιίαο βαθήο, πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ αιιά θαη ακέζσο 

κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ κε ην δξαζηηθφ Καζαξηζηηθό Nobel Lack No 104. 

Οια ηα εξγαιεία βαθήο, ζα πξέπεη λα μεπιέλνληαη Πνιχ θαιά ακέζσο κεηά ην πέξαο 

ηεο θάζε βαθήο. Σν θαηάινηπν ηνπ  ρξψκαηνο ζα πξέπεη λα μεπιέλεηαη άκεζα κέζα απν ηηο 

ζσιήλεο ησλ αληιηψλ, πξίλ ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δσήο απηνχ. 

Οδεγίεο Αζθαιείαο Γηα ην ρξψκα θαη ηα πληζηψκελα Γηαιπηηθά λα απεπζπλζείηε ζηα 

Γειηία Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο, ηνπ πξντφληνο. Απηφ ην ρξψκα είλαη Γηαιχηνπ θαη ζα πξέπεη 

λα θξνληίδεηε λα κελ εηζπλέεηε ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα είηε ηνπ πξάυ βαθήο είηε ησλ 

αέξησλ δηαιχησλ απηνχ, φπσο επίζεο λα κελ έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή ην πγξφ ρξψκα κε 

ην αλζξψπηλν δέξκα θαη νθζαικνχο. 
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Πίλαθαο Υξόλσλ Δπαλαβαθήο NOBELBUILD EP HB 150, αλαιόγσο Θεξκνθξαζίαο 

Μεηαιιηθήο Δπηθάλεηαο, κε Δπνμηθά αζηαξν-ρξώκαηα θαη Tειηθά ρξώκαηα 2-ζπζη. ή 

κε ηνλ εαπηό ηνπ, ζε Πάρνο Ξεξνχ Τκέλα  120 κηθξά 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

Δπηθάλεηαο 

10  C 20  C 30  C 40  C 

Διαρηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο 
24 ώξεο 10 ώξεο 6 ώξεο 4 ώξεο 

Μέγηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο, κε 

ηνλ ΔΑΤΣΟ ηνπ 

  12 κήλεο 8 κήλεο   5 κήλεο  2 κήλεο 

Μέγηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο, κε 

ΑΛΛΑ ΔΠΟΞΗΚΑ 

  6 κήλεο 3 κήλεο   1 κήλα 15 εκέξεο 

Πίλαθαο Υξόλσλ Δπαλαβαθήο NOBELBUILD EP HB 150, αλαιόγσο Θεξκνθξαζίαο 

Μεηαιιηθήο Δπηθάλεηαο, κε Πνιπνπξεζαληθά ηειηθά ρξώκαηα 2-ζπζη., ζε Πάρνο Ξεξνχ 

Τκέλα  120 κηθξά 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

Δπηθάλεηαο 

10  C 20  C 30  C 40  C 

Διαρηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο 
48 ώξεο 24 ώξεο 14 ώξεο 8 ώξεο 

Μέγηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο,   
  6 κήλεο   3 κήλεο   1 κήλα  15 εκέξεο 

Πίλαθαο Υξόλσλ Δπαλαβαθήο NOBELBUILD EP HB 150, αλαιόγσο Θεξκνθξαζίαο 

Μεηαιιηθήο Δπηθάλεηαο, κε Αιθπδηθά Σειηθά ρξψκαηα 1-ζπζη., ζε Πάρνο Ξεξνχ Τκέλα  

120 κηθξά 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

Δπηθάλεηαο 

10  C 20  C 30  C 40  C 

Διαρηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο 
24 ώξεο 14 ώξεο 6 ώξεο 5 ώξεο 

Μέγηζηνο Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο,   
20 εκέξεο 9 εκέξεο   6 εκέξεο  2 εκέξεο 

- Αλ μεπεξάζεηε ηνλ Μέγηζην Υξφλν Δπαλαβαθήο, ηνπ ρξψκαηφο καο, γηα θάπνηα απν ηηο

αλσηέξσ θαηεγνξίεο ρξσκάησλ, ηφηε ζαο πξνηείλνπκε λα αγξηέςεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ

ρξψκαηνο κε ειαθξηά ακκνβνιή- sweep blast.

- Δλαιιαθηηθά ζαο πξνηείλεηε ε επαλαβαθή ηνπ ρξψκαηνο καο, είηε κε θάπνην επνμηθφ

αζηάξη  2-ζπζη, ζε κία «ςηιή» ζηξψζε ή κε ην ίδην, έηζη ψζηε λα αλαλεσζεί ν ρξφλνο

επαλαβαθήο.

- ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, πξίλ ηελ επαλαβαθή ηνπ ρξψκαηφο καο, ζα πξέπεη ε επηθάλεηα

ηνπ λα είλαη μεξή, ζηεγλή ρσξίο ζθφλεο θαη πεξηβαληνινγηθέο κνιχλζεηο.

- Να επαλαβάθεηε ην ρξψκα καο, πάληνηε πξίλ ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ηνπ Πιήξε

Πνιπκεξηζκνχ ηνπ.
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      Πίλαθαο Πνιπκεξηζκνύ Πξντόληνο 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

επηθάλεηαο 

Ξεξή Δπηθάλεηα 

Δηνηκε γηα ρξήζε ή 

«κεηαθίλεζε» 

Πιήξεο Πνιπκεξηζκόο 

 10  C 24 ώξεο 17 εκέξεο 

 15  C 18 ώξεο 12 εκέξεο 

 20  C 10 ώξεο 7 εκέξεο 

 30  C 6 ώξεο 4 εκέξεο 

 40  C 4 ώξεο 2 εκέξεο 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην, έρνπλ βαζηζζεί ζε εξγαζηεξηθά πεηξάκαηα, ηα νπνία πηζηεύνπκε όηη είλαη 

αθξηβή θαη ζαο παξέρνληαη σο νδεγίεο κόλν. Οιεο νη πξνηεηλόκελεο ή ζπληζηώκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ, 

κε ηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη απηό ην πξντόλ παξαγσγήο ηεο NOBEL LACK, είλαη βαζηζκέλα ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απν όηη 

ζέινπκε λα πηζηεύνπκε είλαη αθξηβήο. Σα πξντόληα θαη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ ρξήζε ηνπο, απν Δπαγγεικαηίεο 

βαθείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο αιιά θαη ηθαλή εκπεηξία βαθήο, βηνκεραληθώλ ρεκηθώλ πξντόλησλ, γηα ηελ 

απηνπξνζηαζία ηνπο.Ο ηειηθόο πειάηεο – ρξήζηεο ηνπ έξγνπ βαθήο, θέξεη ηελ πάζα επζύλε είηε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο 

βαθείο, νη νπνίνη αθνινπζνύλ επαθξηβώο ηηο νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ ρξώκαηνο αιιά θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Ο ηειηθόο πειάηεο  

– ρξήζηεο ηνπ έξγνπ βαθήο, θέξεη ηελ πάζα επζύλε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ παξόληνο πξνίόληνο, γηα ηελ εθαξκνγή απηνύ, ζην

έξγν ηνπ.Ζ εηαηξεία καο NOBEL LACK ΑΔ, δελ θέξεη νπδεκία επζύλε, είηε δηα ηελ πνηόηεηα είηε γηα ηηο ζπλζήθεο θαζαξηζκνύ ηεο 

κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηπραίνπ παξάγνληα, πνπ επηδξά ζηελ ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο καο,

πάλσ ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα. Δηζη, ε NOBEL LACK ΑΔ, δελ απνδέρεηαη ζε νπδεκία πεξίπησζε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ε νπνία 

πξνέξρεηαη είηε απν ηηο απώιεηεο ηνπ ρξώκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ είηε πξόθιεζε νπνηναζδήπνηε κνξθήο αηπρήκαηνο ή

όπνηαο πεξηβαληνινγηθήο θαηαζηξνθήο, ε νπνία πξνέξρεηαη απν ηελ ρξήζε ηνπ πξντόληνο ή απν ηα αλαθεξόκελα ζηνηρεία ζην

παξόλ θπιιάδην.Οη πιεξνθνξίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ κπνξεί λα κεηαβιεζνύλ, σο απνηέιεζκα πξαθηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζπλερνύο 

θαιπηέξεπζεο ηνπ παξόληνο πξντόληνο. Απηό ην ηερληθό θπιιάδην αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε άιιε παιαηνηέξα έθδνζή ηνπ θαη είλαη

ε επζύλε ηνπ ρξήζηε-εθαξκνζηή, λα θαηέρεη πάληα ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ηερληθνύ θπιιαδίνπ, πξίλ ηελ εθαξκνγή απηνύ.

mail:info@pycatpaints.com tel:7001203
web:wwww.pycatpaints.com




