
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

POOL PAINT
Εποξειδικό Χρώµα Πισίνας 2 Συστατικών

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.

Πλεονεκτήµατα:

• Κορυφαία αντοχή στο χλώριο και τα χηµικά της πισίνας.
• Άψογη πρόσφυση

EΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σετ - 3.5L
A΄ Συστατικό 2.625 L

B΄ Συστατικό 875 mL

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ Α/Β ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Με Εpoxy Thinner
5 %

Στην αφή
1-2 h

Επαναβαφή
12h και όχι πάνω
από 2 µέρες

Για µία στρώση
8-10 m2/L ανάλογα µε 
την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ματ Σατινέ ΓυαλιστερόΙξώδες 
• A΄ Συστατικό
  70 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)
• B΄ Συστατικό
  50 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Πυκνότητα
• A΄ Συστατικό
  1,34 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) 
• B΄ Συστατικό
  0,92 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811

Λευκό και
γαλάζιο 

3 / 1 κ.ο. 

Γυαλιστερό Φινίρισµα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει 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. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών”. 
Οριακή τιµή 500 g/L. Μέγιστη 
περιεκτικότητα 490 g/L ΠΟΕ (έτοιµο 
προς χρήση).

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

TIPS

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <80% RH. 
Μην εφαρµόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος 
βροχής/παγετού τις επόµενες 48 ώρες.
• Ρολά, πινέλα, πιστόλια καθαρίζονται 

αµέσως µετά τη χρήση µε Epoxy Thinner.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη 
χρώµατος υπολογίζοντας την ποσότητα 
χρώµατος που θα χρειαστείτε.

• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκοµιδή τους.

EΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ Α/Β 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΗΜΑΤΑ 

Για πισίνες από τσιµέντο αλλά και µεταλλικές επιφάνειες.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς σκόνη, λάδια ή σαθρά υλικά .

Επιφάνειες ήδη βαµµένες µε χρώµατα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά µε διαλυτικά 
ή µηχανικά µέσα, ενώ χρώµατα δύο συστατικών και γενικά λείες επιφάνειες να τρίβονται επιµελώς.

Νέες επιφάνειες από µπετόν ή τσιµεντοκονία πρέπει να βάφονται τουλάχιστον ένα µήνα µετά από την 
κατασκευή τους. 

Σαν αστάρι χρησιµοποιείται το ίδιο το χρώµα αραιωµένο 10-15% µε Epoxy Thinner. 

1 2 3

Ανακατεύουµε το Α΄ συστατικό και σταδιακά 
προσθέτουµε 5% Epoxy Thinner. Στη συνέχεια 
προσθέτουµε ολόκληρη την ποσότητα του Β΄ 
συστατικού και αναδεύουµε πολύ καλά για 
3 λεπτά µέχρι πλήρους οµογενοποίησης. Το 
µίγµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 5-10 λεπτά 
µετά την ανάµιξη των δύο συστατικών και 
µέσα σε διάστηµα 4-6 ωρών (χρόνος ζωής 
µίγµατος) για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
30°C και 20°C αντίστοιχα.

Εφαρµόζουµε δύο – τρεις 
στρώσεις µε ρολό, πινέλο 
ή πιστόλι airless.. Ο χρόνος 
επαναβαφής των στρώσεων 
είναι 12 ώρες και δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τις 2 ηµέρες. Οι 
χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες (σχετική υγρασία και 
θερµοκρασία).

Η πισίνα µπορεί να 
γεµιστεί µε νερό 7 
ηµέρες µετά την 
βαφή, όπου το χρώµα 
αποκτά τις τελικές του 
ιδιότητες. 

 µε χρώµατα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά µε διαλυτικά 

 πρέπει να βάφονται τουλάχιστον ένα µήνα µετά από την 


