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Το Pool Paint είναι εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, ειδικά 
σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή κάτω από το νερό. Κατάλληλο 
για πισίνες από τσιμέντο αλλά και μεταλλικές επιφάνειες. Παρέχει 
γυαλιστερή και ελαστική επιφάνεια ιδιαίτερα ανθεκτική στα 
συστήματα καθαρισμού και τα χημικά της πισίνας. Έχει εξαιρετική 
πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην τριβή, τα οξέα τα αλκάλια και το 
νερό, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία. 

     •    Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών 
     •    Άψογη πρόσφυση
     •    Κορυφαία αντοχή στο χλώριο και τα χημικά της πισίνας

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό και γαλάζιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σετ των 3.5 L Α 2.625 L B 875 mL

ΑΝΑΛΟΓΙΑ Α/Β
3/1 κ.ο.

ΑΠΟΔΟΣΗ
8 – 10 m2/L για κάθε επίστρωση ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ι “Ειδικά 
επιχρίσματα δύο συστατικών”) Τύπος Δ: 500 g/L. Το προϊόν περιέχει 
κατά μέγιστο 490 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς σκόνη, λάδια, 
σαθρά υλικά ή παλιά χρώματα ενός συστατικού και να έχουν λειανθεί 
με κατάλληλο γυαλόχαρτο. 
Σε επιφάνειες από τσιμέντο, σαν αστάρι χρησιμοποιείται το ίδιο το 
χρώμα αραιωμένο 10-15% με Διαλυτικό Pool Paint.
Σε καινούργια πισίνα εφαρμόζεται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την 
κατασκευή της.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανακατεύουμε το Α΄ συστατικό και σταδιακά προσθέτουμε 
Διαλυτικό Pool Paint. Στη συνέχεια προσθέτουμε ολόκληρη την 
ποσότητα του Β΄ συστατικού και αναδεύουμε πολύ καλά για 3 λεπτά. 
Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 5-10 λεπτά μετά την ανάμιξη των 
δύο συστατικών και μέσα σε διάστημα 4-6 ωρών για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 30°C και 20°C αντίστοιχα. 
Εφαρμόζεται σε δύο – τρεις στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι air-
less με αραίωση 5%. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία 
πάνω από 80%. 

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες 
και επαναβάφεται μετά από 12 ώρες. Ο χρόνος 
επαναβαφής του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 
ημέρες. Η πισίνα μπορεί να γεμιστεί με νερό 7 ημέρες 
μετά την βαφή, όπου το χρώμα αποκτά τις τελικές 
του ιδιότητες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία 
και θερμοκρασία). 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με 
Διαλυτικό Pool Paint.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Πυκνότητα Συστατικό Α: 1,33 ± 0,02 Kg / L
Συστατικό Β:  0,92 ± 0,02 Kg / L 
(ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό 
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για 
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
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