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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Βηνκεραληθφ Πνιπνπξεζαληθφ Σειηθό Υξωκα, 2-ζπζηαηηθψλ, 

ΠΡΟΪΌΝΣΟ : ζθιεξπλφκελν κε αλιφατικές Ακρσλικές ξεηίλεο.  

ΒΑΗΚΑ - Γελ Κηκσιηάδεη, Γελ «Κηηξηλίδνπλ» νη αλνηθηέο απνρξψζεηο

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : -    Γηαηεξεί ηελ Πηζηφηεηα ησλ Απνρξψζεσλ θαη ηελ Γπαιάδα ηνπ, ζηελ

    έθζεζε ζηηο ππεξηψδεηο ειηαθέο αθηίλεο UV, 4-5 έηε. 

- Παξέρεη πνιχ κεγάιε αληνρή ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε 

παξαζαι-ιάζηα θαη Βηνκεραληθά C4 πεξηβάιινληα.

- Αλεπ Μνιχβδνπ θαη Υξσκίνπ.

- Ιδανικό για βιομηχανικά δάπεδα.
- Γεκηνπξγεί ζθιεξή επηθάλεηα κεηά ηνλ πιήξε πνιπκεξηζκφ, πνπ 

παξακέλεη ζθιεξή αθφκα θαη ζε ζπλερή έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλν-

βνιία UV θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο.

- Παξέρεη θαιή Αληηηξηβηθή πξνζηαζία φηαλ πνιπκεξηζζεί πιήξσο.

- Δπθνιία ζηελ εθαξκνγή.

- Δθαξκφδεηαη εχθνια κε Ρνιιφ θνπγγάξη θαη κε αληιία Αίξιεοο.

- Απεξηφξηζην ρξφλνο Δπαλαβαθήο, αθφκα θαη ζε πνιχ δχζθνιεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο έθζεζεο.

- χκθσλν κε πξνδηαγξαθή MIL-C-85285

- Μπνξεί λα πνιπκεξηζζεί, κε αξγνχο ξπζκνχο, αθφκα θαη θάησ απν 
ηνπο 5 C.

- Παξέρεη κέηξηα Υεκηθή αληίζηαζε ζε «Πηηζηιίζκαηα» (φρη εκβχζηζε), 
ζε ήπηαο νμχηεηαο ρεκηθά, θπηηθά έιαηα, παξαθίλεο θαη  αιηθαηηθήο 
βάζεο πεηξειαηνεηδή πξντφληα. 

ΑΠΟΥΡΩΔΗ : 

ΓΤΑΛΑΓΑ :  

πζθεπαζία :  

ε φιεο ηηο  RAL απνρξψζεηο , αθφκα θαη ζε  RAL 9006 & 9007   

Αινπκηλίνπ 

Ζκη-Γπαιηζηεξό, Γπαιάδα 30-45%, ΚΛΑΗ 1 -LANGE GLOSS(ππφ 

γσλία 60 ) θαηά ISO 2813

4+1 ΛΤΡ  
         

ΑΝΣΟΥΖ ζηελ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ  80  C 

ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  @ 20  C  & 60 κηθξά Πάρνο Ξεξνχ Τκέλα 

Δηδηθό Βάξνο 1,30  0,10 θηιά / ιίηξν 

1,18 θηιά / ιίηξν  RAL 9006 & 9007 

ηεξεά θαηά Βάξνο 71-73% 

ηεξεά θαη’ Ογθν 56-59%,    42  2 %  RAL 9006 & 9007

ΤΝΗΣΩΜΔΝΟ 

ΠΑΥΟ ΞΖΡΟΤ  40 – 60 κηθξά, αλά ζηξψζε, αλαιφγσο ζπζηήκαηνο βαθήο 
ΤΜΔΝΑ  

Θεωξεηηθή   11,40 κ2/ιίηξν ή 8,77 κ2/θηιφ  50 κηθξά 

Καιππηηθόηεηα   9,50 κ2/ιίηξν ή 7,31 κ2/θηιφ  60 κηθξά 

Θεωξεηηθή   RAL 9006 & 9007 

Καιππηηθόηεηα 7,00 κ2/ιίηξν ή 5,93 κ2/θηιφ  60 κηθξά 
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ηεγλό ζηελ Αθή 1 ½   ψξα (ζηνχο 20  C θαη 60% RH) 

ηεγλό ζε Βάζνο 8 ψξεο  (γηα κεηαθνξά ή «κεηαθίλεζε» θαηαζθεπήο) 

Πιήξεο Πνιπκεξηζκόο 3 εκέξεο (απφθηεζε ζθιεξφηεηνο πκέλα) 

Διάρηζηνο Υξόλνο Δπαλαβαθήο : 12 ψξεο. ε πςειφηεξα Πάρε Βαθήο, ν Υξφλνο Δπαλαβαθήο 

επηκεθχλεηαη ζεκαληηθά 

Μέγηζηνο Υξόλνο Δπαλαβαθήο Απεξηφξηζηα 

Υξόλνο Απνζήθεπζεο Γνρείνπ : ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ε Βάζε θαη 4-5 κήλεο ν 

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

παξαγσγήο απηψλ. 

εκείν αλάθιεμεο Βάζε > 26  C, Καηαιχηεο > 41  C 

πληζηώκελνο Καζαξηζκόο-Πξνεηνηκαζία ηεο Μεηαιιηθήο Δπηθαλείαο πξόο Βαθή θαη  

Καηάιιειεο Θεξκνθξαζίεο 

 Μπνξεί λα εθαξκνζζεί πάλσ ζε θαηάιιεια θαη πιήξσο πνιπκεξηζκέλα (φρη 

πνιπθαηξηζκέλα) επνμηθά αζηάξηα / αζηαξνρξψκαηα, 2-ζπζη, αιιά θαη ζε αιθπδηθά αζηάξηα 

(π.ρ. NOBELFAST 10). 

Πξίλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα ειέγρεηε αλ έρεη πεξάζεη ν κέγηζηνο ρξφλνο 

επαλαβαθήο ηνπ επνμηθνχ αζηαξηνχ. Αλ ηνλ έρεη μεπεξάζεη ηφηε ζαο πξνηείλνπκε ην «αγξίεκα» 

ηεο επηθάλεηαο, ηνπ θαηά πνιχ πνιπθαηξηζκέλνπ επνμηθνχ αζηαξηνχ, κε ειαθξηά ακκνβνιή – 

Sweep.  

Πξίλ ηελ έλαξμε ηεο βαθήο ε επηθάλεηα ηνπ αγξηεκέλνπ επνμηθνχ αζηαξηνχ λα είλαη 

ζηεγλή θαη ειεχζεξε απν νπνηεζδήπνηε πεξηβαληνινγηθέο επηθαζήζεηο 

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

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

ζηξψζε ρξψκαηνο, ηα ηπρφλ άιαηα κε πφζηκν λεξφ 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. 

ε πξνζθάησο πνιπθαηξηζκέλα (κέρξη 7 εκέξεο απν ηελ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ 

πνιπκεξηζκνχ ηνπο), επνμηθά ρξψκαηα, ζπληζηνχκε λα «αγξηέςεηε» ηελ επηθάλεηά ηνπο κε 

γπαιφραξηα, λα είλαη ζηεγλή θαη ειεχζεξε απν νπνηεζδήπνηε πεξηβαληνινγηθέο επηθαζήζεηο 

(θαζαξηζκφο απν ζθφλε, βξψκα, γξάζν, ιάδηα, ιίπε θ.ι.π., θαηά SSPC-SP1). 

  Η ζεξκνθξαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ΠΑΝΩ απν ηνπο 

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

πξίλ ηελ έλαξμε ηεο Κάζε βαθήο. 

Η κέγηζηε ρεηηθή Τγξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο θαη ηνλ ρξφλν ηνπ ειάρηζηνπ 

πνιπκεξηζκνχ ηνπ πνιπνπξεζαληθνχ ρξψκαηνο, λα είλαη κηθξφηεξε απν < 75% RH. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη πςειφηεξε, ηφηε ζα ραζεί ε γπαιάδα ηνπ, ζα «καηάξεη» 

θαη ζα επεξεαζζεί θαη ε απφρξσζε ηνπ. 
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εκαληηθέο Οδεγίεο Υξήζεο, γηα ηελ ωζηή Δθαξκνγή ηνπ Πξνϊόληνο 

ΛΟΓΟ ΑΝΑΜΗΞΖ ΒΑΖ : ΚΑΣΑΛΤΣΖ   10κέξε Βάζε  : 1 κέξνο Καηαιύηε,  θαηά  θηιό

- 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.

Πξνζνρή : Η κε ζσζηή Σήξεζε ηνπ ιφγνπ αλάκημεο ηεο Βάζεο κε ηνλ Καηαιχηε, ήηνη 10:1, θαη 

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

επζχλε θέξνκελ σο εηαηξεία. 

Διάρηζηνο Υξόλνο Αλακέλεηε 20’ – 30’ ιεπηά, κεηά ηελ αλάκημε ηνπ 

Υεκηθήο Αληίδξαζεο κίγκαηνο κε ην δηαιπηηθφ, γηα ζεξκνθξαζίεο κεηαιιηθήο 

επηθάλεηαο θάησ απν 10  C. ΜΗΝ αλακέλεηε γηα ζεξκν- 

θξαζίεο πάλσ απν ηνπο 10  C. 

Υξόλνο Εωήο Μίγκαηνο, κεηά ηελ αλάκημε ηωλ 2-ζπζη.  

- 6 ψξεο ζηνπο 10  C

- 5 ψξεο ζηνπο 15  C

- 4 ψξεο ζηνπο 20  C

- 2 ψξεο ζηνπο 30  C

- 1 ½  ψξα ζηνπο 40  C

Σξόπνο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνϊόληνο 

Αηξιεο Αληιία (Airless) 

Πξνηεηλφκελν Γηαιπηηθφ Nobel Lack No 102 

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

Δθαξκνγήο. 

Γηακεηξνο Αθξνθπζίνπ  Πεηαινχδαο   15’’ – 18’’ 

Πίεζε ζην Αθξνθχζην 140-150* Bar (1.990 – 2.130 p.s.i.), ζην καλφκεηξν ηεο αληιίαο

45:1 ε πίεζε ζα δείρλεη 3,11 – 3,33* Bar 
* Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΠΗΔΔΗ ΑΝΣΛΗΑ, Ζ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΒΓΑΗΝΔΗ «ΑΓΡΔ»
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Πηζηόιη Αέξνο (Air Spray) 

Πξνηεηλφκελν Γηαιπηηθφ Nobel Lack No 102 

Πνζ. Αξαίσζεο Γηαιπηηθνχ 0% – 5%, αλαιφγσο Πάρνπο μεξνχ πκέλα θαη ζπλζήθεο 

Δθαξκνγήο. 

Γηακεηξνο Αθξνθπζίνπ  Πεηαινχδαο  :  1,5κκ – 3κκ 

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 

- 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, ζηελ βαθή.

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. 

Πίλαθαο Υξόλωλ Δπαλαβαθήο NOBELFINISH DUR 230 ACR, αλαιόγωο Θεξκνθξαζίαο 

Μεηαιιηθήο Δπηθάλεηαο, κε  ηνλ εαπηφ ηνπ, ζε Πάρνο Ξεξνχ Τκέλα  60 κηθξά 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

Δπηθάλεηαο 

0  C 5  C 10  C 20  C 30  C 40  C 

Διαρηζηνο 

Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο 

48 ώξεο 36 ώξεο 20 ώξεο 12 ώξεο 6 ώξεο 3 ώξεο 

Μέγηζηνο 

Υξόλνο 

Δπαλαβαθήο 

ΑΠΔΡ. ΑΠΔΡ. ΑΠΔΡ. ΑΠΔΡ. ΑΠΔΡ. ΑΠΔΡ. 
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Πίλαθαο Πνιπκεξηζκνύ Πξνϊόληνο 

Θεξκνθξαζία 

Μεηαιιηθήο 

επηθάλεηαο 

Ξεξή Δπηθάλεηα  

Δηνηκε γηα ρξήζε ή 

«κεηαθίλεζε» 

Πιήξεο 

Πνιπκεξηζκόο 

  0  C 48 ώξεο 25 εκέξεο 

  5  C 36 ώξεο 15 εκέξεο 

 10  C 20 ώξεο 8 εκέξεο 

 15  C 16 ώξεο 5 εκέξεο 

 20  C 12ώξεο 4 εκέξεο 

 30  C 6 ώξεο 3 εκέξεο 

 40  C 3 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 ωο νδεγίεο κόλν. Οιεο νη πξνηεηλόκελεο ή ζπληζηώκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ, κε ηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη απηό ην πξνϊόλ 

παξαγωγήο ηεο NOBEL LACK, είλαη βαζηζκέλα ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απν όηη ζέινπκε λα πηζηεύνπκε είλαη αθξηβήο. Σα πξνϊόληα 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 πξνϊόληωλ, 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 πξνϊόληνο καο, πάλω ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα.  

Δηζη, ε NOBEL LACK ΑΔ, δελ απνδέρεηαη ζε νπδεκία πεξίπηωζε 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 πξνϊόληνο ή απν ηα αλαθεξόκελα ζηνηρεία ζην παξόλ θπιιάδην. 

Οη πιεξνθνξίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ κπνξεί λα κεηαβιεζνύλ, ωο απνηέιεζκα πξαθηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζπλερνύο θαιπηέξεπζεο ηνπ παξόληνο 

πξνϊόληνο. 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. 
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