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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Aκρυλικό Χρώμα ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ Οδών, 1-συστατικού, 

ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : Διαλύτου, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες. 

ΒΑΣΙΚΑ - Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις Τριβές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : -    Ευκολία στην εφαρμογή

- Παρέχει πολύ καλή συμπεριφόρα στις μεταβολές των καιρικών

συνθηκών.

- Ανευ Μολύβδου και Χρωμίου.

- Εφαρμόζεται στις Διαγραμμίσεις Οδών, Αεροπορικών Διαδρόμων,

σε Πάρκινγκ-Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων και σε Αθλητικές

Εγκαταστάσεις.

- Ταχυστέγνωστο

- Διατηρεί την Ελαστικότητα του πάνω σε επιφάνειες απο Πίσσα ή

Μπετόν, αλλά ακόμα και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, Σοβάδες,

Ξύλα κ.λ.π.

- Δεν σαπωνοποιείται

- Παρέχει πολύ καλές Ανακλαστικές Ιδιότητες

- Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ στα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΡΩΔΗ

οδοστρώματα

- Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ σε Τσιμεντένιες επιφάνειες

και σε επιφάνειες με Τούβλα.

- Δεν επηρεάζεται απο την βροχή, τα νερά των Οδών ή των

διερχομένων οχημάτων.

- Διατηρεί την Γυαλάδα του και την απόχρωσή του για μεγάλο

χρονικό διάστημα, αν εφαρμοσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές.

- Οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την Υφιστάμενη

Ελληνική Νομοθεσία και το διεθνές στάνταρτ BS EN 1871:2000.

- Εγκεκριμένο απο το  ΚΕΔΕ, 09/02/2010.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : ΛΕΥΚΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ , (άλλες αποχρώσεις αναλόγως ζήτησης) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = 100 ΚΙΛΑ 

ΓΥΑΛΑΔΑ : ΜΑΤ, Γυαλάδα 0-10%, ΚΛΑΣΗ 1-LANGE GLOSS (υπό γωνία 60 ) 

κατά ISO 2813 

Συσκευασία : μεταλλικά δοχεία των 750ml , 4lt , 20lt

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  @ 25 C 

Ειδικό Βάρος 1,50  0,05 κιλά / λίτρο 

Στερεά κατά Βάρος 71% 

Στερεά κατ’ Ογκο 502% 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ  ΠΑΧΟΣ  ΞΗΡΟΥ  υμένα βαφής  : 180 - 240 μικρά, σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

Θεωρητική 0,36* λίτρα /μ2 ή   0,54 κιλά/μ2  180 μικρά 
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Καλυπτικότητα 0,48* λίτρα /μ2 ή   0,72 κιλά/μ2  240 μικρά. 

 Η Θεωρητική καλυπτικότητα μεταβάλεται αναλόγως της Φύσης και του βαθμού της

ΠΟΡΩΔΟΥΣ  Επιφάνειας (Ασφαλτος – Τσιμέντο - Τούβλο) αλλά και της

Θερμοκρασίας - Υγρασίας (RH) αυτής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής και

πολυμερισμού αυτού.

Στεγνό στην Αφή 15’ λεπτά (στούς 25 C και 60% RH) 

Στεγνό σε Βάθος 30’ λεπτά 

Πλήρης Πολυμερισμός 24 ώρες 

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής : 1 ώρα (αναλόγως Υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασίων, 

ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά). 

Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής Απεριόριστα 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΑΦΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ σε ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΩ των  >  40 C : Προτείνουμε να μην βάφεται σε θερμοκρασίες

περιβάλλοντος άνω των 35 - 40 C, πάνω σε ασφάλτινο οδόστρωμα, διότι : 

1) Το χρώμα τυχόν άμεσα να απορροφάται απο την άσφαλτο, δίνοντας την εντύπωση της

εξαέρωσης («βράζει» η άσφαλτος). Προτεινόμενη λύση σε αυτό το πρόβλημα (τους

καλοκαιρινούς μήνες) είναι η εφαρμογή του είτε τις πρωϊνές ώρες μέχρι την 10:00 πμ είτε

μετά την 18:00 μμ.

2) Υπάρχει η πιθανότητα να βουλώνουν τα ακροφύσια (μπέκ) των Αυτοκινούμενων

αντλιών, πάνω σε Οχήματα Διαγραμμίσεων κινούμενα στο ασφάλτινο οδόστρωμα.

Αυτό οφείλεται διότι το χρώμα είναι ταχυστέγνωτο και προτού εφαρμοσθεί, έχει αρχίσει

να «πολυμερίζεται» μέσα στην ίδια την αντλία, τις σωληνώσεις και στα ακροφύσια (μπέκ)

αυτής. Προτεινόμενη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι είτε η ψύξη με κάποιο τρόπο του

χρώματος σε όλο το σύστημα της αντλίας εφαρμογής, μέ μόνιμη θερμοκρασία λειτουργίας

του χρώματος τους 25 - 30 C, είτε η εφαρμογή του χρώματος τις πρωϊνές ώρες μέχρι την

10:00 πμ  ή  μετά την 18:00 μμ..

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου  τουλάχιστον 12 μήνες 

(σε Ξηρό και μέχρι 35 C θερμ. Περιβ. χώρου) 

Σημείο ανάφλεξης πάνω απο 18 C 

Συνιστώμενος Καθαρισμός-Προετοιμασία της Επιφανείας πρός Βαφή και  Κατάλληλες 

Θερμοκρασίες 

Σας προτείνετε να Καθαρίσετε την Επιφάνεια σας (ασφάλτινη ή τσιμεντένια ή Τούβλα)  

απο λάδια, λίπη, έλαια, σκόνες, χώματα, περιβαντολογικές μολύνσεις, βρώμα, επικαθήματα 

στερεά περιβάλλοντος κ.λ.π., κατά SSPC-SP10. 

Πριν την έναρξη της βαφής θα πρέπει η  Επιφάνεια σας (ασφάλτινη ή τσιμεντένια), να 

είναι στεγνή, ξηρή με σχετική υγρασία αέρα < 20% RH, για καλύτερα αποτελέσματα. 
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Σημαντικές Οδηγίες Χρήσης, για την Σωστή Εφαρμογή του Προϊόντος 

- Πολύ καλό ανακάτεμα, με χρήση Μηχανικού Αναδευτήρα απο 5’ – 10’ λεπτά, αναλόγως

θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

- Η επιθυμητή θερμοκρασία του προϊόντος πρίν την έναρξη της βαφής, θα πρέπει να είναι

πάνω απο τους 15 C , αλλιώς θα πρέπει να προσθέσετε παραπάνω Διαλυτικό Νο 102, για

να αποκτήση το προϊον το κατάλληλο ιξώδες.

- Η πρόσθεση παραπάνω ποσότητας διαλυτικού, απο την αναγκαία ικανή, θα επιφέρει

προβλήματα στην βαφή σας, με «κρεμάσματα» του χρώματος.

- Σας συνιστάτε να διατηρείτε Πάντα πολύ καλό εξαερισμό, σε «Κλειστούς» χώρους

εφαρμογής του προϊόντος, καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής του χρώματος και τον

πλήρη πολυμερισμό αυτού.

Πρόσθεση Υαλοσφαιριδίων : Για την καλύτερη ανακλαστικότητα του χρώματος

κατά τις Βραδινές ώρες, μπορείτε να προσθέσετε μέσα στο χρώμα και ειδικά Υαλοσφαιρίδια, σε 

αναλογία  300γρ. - 350 γρ. Υαλοσφαιρίδια σε 1.000 – 1.200 γρ. χρώμα ΑΝΑ μ2 . 

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος 

 Πιστόλι Αέρος (Air Spray) ή Αυτοκινούμενη αντλία, πάνω σε Οχημα Διαγραμμίσεων. 

Προτεινόμενο Διαλυτικό Nobel Lack 102
Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού : 10% – 15%, αναλόγως Πάχους ξηρού υμένα και 

  συνθηκών Εφαρμογής. 

Διαμετρος Ακροφυσίου (μπέκ) Πεταλούδας 1,8μμ – 2μμ 

Πίεση στο Ακροφύσιο 3,5 Bar στο μανόμετρο αντλίας (50 p.s.i.) 

Πινέλο – Ρολό τρίχας 

Σας συνιστούμε να ελέγχετε πριν την χρήση τους, το πινέλο  ή το ρολό, με βούτηγμα τους 

μέσα στο Διαλυτικό του χρώματος για 3’ λεπτά. Αν δε αποκολληθούν οι τρίχες ή το σφουγγάρι, 

τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, στην βαφή. 

- Σας προτείνουμε σε νέα ασφαλτώδη δάπεδα, αφου κάνετε με μια ταινία

μια πρόχειρη διαγράμμιση, κατόπιν να «χύσετε» το χρώμα ετσι ωστε να

απορροφηθείι απο το δάπεδο η ικανή ποσότητα και τέλος με το πινέλο

σας να το «στρώσετε» ομοιόμορφα.

Προτεινόμενο Διαλυτικό Nobel Lack 102
Ποσ. Αραίωσης Διαλυτικού 0% – 5% 

Καθαριστικό Χρώματος Για τα πινέλα / ρολά με το διαλυτικό Nobel Lack 102 . Για τα 

Σπράϋ με το καθαριστικό Nobel Lack 104. Ολα τα εργαλεία βαφής, θα πρέπει να ξεπλένονται

Πολύ καλά αμέσως μετά το πέρας της κάθε βαφής. Το κατάλοιπο του  χρώματος θα πρέπει να 

ξεπλένεται άμεσα μέσα απο τις σωλήνες των αντλιών, πρίν το πέρας του χρόνου ζωής αυτού. 

Οδηγίες Ασφαλείας Για το χρώμα και τα Συνιστώμενα Διαλυτικά να απευθυνθείτε στα Δελτία 

Υγιεινής και Ασφαλείας, του προϊόντος. Αυτό το χρώμα είναι Διαλύτου και θα πρέπει να 

φροντίζετε να μην εισπνέετε τα αιωρούμενα σωματίδια είτε του Σπράϋ βαφής είτε των αέριων 
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διαλύτων αυτού, όπως επίσης να μην έρχεται σε απευθείας επαφή το υγρό χρώμα με το 

ανθρώπινο δέρμα και οφθαλμούς. 

Πίνακας Χρόνων Επαναβαφής αναλόγως Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος, με τον

εαυτό του, σε Πάχος Ξηρού Υμένα  200 μικρά 

Θερμοκρασία   

Περιβάλλοντος 
10 C 15 C 20 C 25 C 35 C 

Ελαχιστος 

Χρόνος 

Επαναβαφής 

7 ώρες 2,5 ώρες 1,5 ώρες 1 ώρα 1/2 ώρα 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Επαναβαφής 

ΑΠΕΡ. ΑΠΕΡ. ΑΠΕΡ. ΑΠΕΡ. ΑΠΕΡ. 

ΠΛΑΤΟΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΩΝ 
- Στις εθνικές οδούς, οι 2 ακριανές λωρίδες έχουν πλάτος απο 20cm, άρα έχουμε  (20 cm x 2

=) 40 cm και οι 2 μαζί.

- Στις εθνικές οδούς, οι 2 μεσαίες διαχωριστικές λωρίδες έχουν πλάτος απο 12cm,  άρα

έχουμε  (12 cm x 2 =) 24 cm και οι 2 μαζί.

- Αρα, στο Eθνικό Ελληνικό δίκτυο λαμβάνουμε ένα μέσο όρο περίπου (40 cm + 24 cm =)

64cm, για ΟΛΕΣ τις λωρίδες, που θα βαφτούν απο τον εργολάβο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή 

και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Ολες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες 

εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες απο ότι θέλουμε να πιστεύουμε 

είναι ακριβής. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, απο Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις 

κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους. 

Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι 

ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου 

βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προίόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του. 

Η εταιρεία μας NOBEL LACK ΑΕ, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της 

μεταλλικής επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω 

στην μεταλλική επιφάνεια.  

Ετσι, η NOBEL LACK ΑΕ, δεν αποδέχεται σε ουδεμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση η οποία προέρχεται είτε απο τις 

απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιοασδήποτε μορφής ατυχήματος ή όποιας περιβαντολογικής 

καταστροφής, η οποία προέρχεται απο την χρήση του προϊόντος ή απο τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο. 

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς 

καλυτέρευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιοτέρα έκδοσή του και είναι η 

ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πρίν την εφαρμογή αυτού. 
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