
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
2-3 h

Επαναβαφή
20-24 h

Για δύο στρώσεις 
7-8 m2/L

Για µία στρώση
14-16 m2/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό

SYNTOL SUPER
Υψηλών Αντοχών Nτoυκόχρωµα 
Αµαξωµάτων Και Μηχανηµάτων

Πλεονεκτήµατα:

• Υψηλή αντοχή και καλυπτικότητα
• Ιδανικό για τη βαφή οχηµάτων, µηχανηµάτων και µεταλλικών κατασκευών
• Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιµο

38 έτοιµες 
αποχρώσεις 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Υψηλής ποιότητας, χρώµα συνθετικών ρητινών, 
µεγάλης αντοχής, ιδανικό για την βαφή οχηµάτων, 
µηχανηµάτων και µεταλλικών κατασκευών. Έχει 
µεγάλη σκληρότητα, καλυπτικότητα και γυαλάδα 
που διατηρείται αµετάβλητη. Λόγω της ειδικής 
του σύστασης αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό 
φινίρισµα για κάθε είδους µεταλλική επιφάνεια. Οι 
αποχρώσεις του µένουν αναλλοίωτες στις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες και το πλύσιµο. ∆ουλεύεται 
µαλακά, απλώνει πολύ καλά και προσφέρει 
προστασία και οµορφιά.

Ιξώδες
70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα
1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 
για το λευκό

Στιλπνότητα
> 90 µονάδες στις 60°
(ISO 2813)
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Syntol
Χρώμα υψηλής αντοχής αμαξωμάτων & μηχανημάτων

     Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και
     μεταλλικών κατασκευών.
     Άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα. 
     Με υψηλή αντοχή & καλυπτικότητα. 
     Με αποχρώσεις και γυαλάδα αναλλοίωτες στις 
     δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο.
     Σε 38 έτοιμες αποχρώσεις.

High durability auto bodywork & machinery paint

     Ideal for vehicles, machinery and metallic constructions.
     Perfect anticorrosion finish for every metallic surface.
     With high durability & hiding power. 
     With shade & gloss that remain unchanged through time     
     and washing.
     In 38 ready-made shades.

High spreading 
rate primer 
for metallic          

surfaces.

Υψηλής 
απόδοσης 

αστάρι 
μεταλλικών 
επιφανειών.

Quick drying 
primer for high 
anticorrosive 
protection.

Ταχυστέγνωτο 
αστάρι για  

υψηλή 
αντισκωριακή 

προστασία.

Primer with strong 
anticorrosive 

pigments for the 
maximum

anticorrosive       
protection.

Αντιοξειδωτικό 
αστάρι με ισχυρά 
αντιδιαβρωτικά 

πιγμέντα για 
την πλήρη 

αντισκωριακή 
προστασία.

or or

Προετοιμασία Επιφάνειας:
Surface Preparation:

Γυαλιστερό Φινίρισµα

 Έως 5%
• Για ρολό/πινέλο µε διαλυτικό   
  πινέλου Τ300
• Για πιστόλι µε διαλυτικό   
  πιστολιού Τ350

ΑΡΑΙΩΣΗ

38 έτοιµες αποχρώσεις 750 mL 2.5 L
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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 ενός συστατικού». 
Οριακή τιµή 500 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 
495 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 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους µεταλλική επιφάνεια. Ιδανικό για τη βαφή οχηµάτων, µηχανηµάτων και µεταλλικών κατασκευών.

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

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται µε ∆ιαλυτικό Πινέλου Τ300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς 
σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί µε κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Οι µεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται µε αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Minio Primer 
ή Metal Primer). 

Οι µεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισµένες, αλουµινίου, κ.λ.π.) ασταρώνονται µε
Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.

1 2 3

Αραιώνουµε έως 5% µε ∆ιαλυτικό 
Πινέλου Τ300 για ρολό ή πινέλο 
ή µε ∆ιαλυτικό Πιστολιού T350 για 
πιστόλι και αναδεύουµε καλά πριν
την χρήση.

Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση 
µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

Επαναβάφουµε µετά 
από 20-24 ώρες.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <80% RH. 
Για εξωτερική χρήση, µην εφαρµόζετε 
εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις 
επόµενες 48 ώρες.
• Ρολά, πινέλα καθαρίζονται µε διαλυτικό 
πινέλου Τ300 και στη συνέχεια µε σαπούνι 
ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται 
µε διαλυτικό πιστολιού Τ350.

• Επιφάνειες βαµµένες µε Syntol SUPER  
πλένονται µετά την πάροδο 30 ηµερών από 
τη βαφή τους. 
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώµατος 
υπολογίζοντας την ποσότητα χρώµατος 
που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατος 
για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά 

την εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε 
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για 
µελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκοµιδή τους.


