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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση: Λευκό 

Ιξώδες: 12000 – 15000 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: 1.55  0,02 gr/cm3 

pH: 8-9

Επιφανειακό στέγνωμα: 2hr

Χρόνος επαναβαφής (*): 6hr

Απόδοση: 8-12m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: 5-20% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικη υδατοδιαλυτη βαφη κατάλληλη για όλους τους τύπους των τερέν 
και γηπέδων που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία, μπετόν, 
(π.χ. για γήπεδα τέννις, μπάσκετ κλπ). Δημιουργεί μία ελαστική αντιολισθηρή 
επιφάνεια που προστατεύει τον αθλητή από τους τραυματισμούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
•Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή
•Πολύ καλή πρόσφυση & ελαστικότητα
•Προστατεύει από τη φθορά και παρατείνει τη ζωή των γηπέδων
•Έχει μεγάλη απόδοση, εύκολη εφαρμογή και αποτελεί οικονομική λύση για 
ανακαίνιση
•Φιλικό στο περιβάλλον

•Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
•Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 70%
•Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την 
εφαρμογή.
•Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος, τη 
βροχή και την υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 48hr. 
•Η χρήση της επιφάνειας να γίνεται μετά από 6-7 ημέρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

•Όταν το αστάρι στεγνώσει (εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει) εφαρμόζεται το 
ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ σε δύο στρώσεις. 
•Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%. 
•Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
•Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο 
δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία 
πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.    

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ  5 oC  ΕΩς  40 oC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ
•Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Υ) ‘Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού’ της 
Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. 
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/
lt. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
•Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. 
•Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του 
υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. 
•To ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου 
με αραίωση 15-20% με νερό.
•Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης 
διαλύτου Desmo Seal.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Ιδανικό για επιφάνειες από:
•Μπετό
•Τσιμέντο
•Άσφαλτο
•Τσιμεντοκονία

ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ORIENT STAR


