
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Έτοιµο προς χρήση
Εφ’ όσον είναι απαραίτητο 
αραιώνουµε 5% µε
διαλυτικό Τ-350.

Για πλήρες στέγνωµα 
απαιτούνται:
• 16 ώρες στους 50C
• 8 ώρες στους 150C
• 4 ώρες στους 200C
• 3 ώρες στους 350C
Μετά το πέρας του 
χρόνου στεγνώµατος 
είναι ακίνδυνα χρήσης 
από τον άνθρωπο και
τα ζώα.

ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό
Ειδικό Βάρος:
1,34 – 1,56 Kg/L
(ανάλογα µε την
απόχρωση)

Στερεά κατά
όγκο (%):
~50%

EUMARIA ULTRA ΜULTI
Υψηλής αντοχής αυτολειαινόµενο,
αυτοκαθαριζόµενο υφαλόχρωµα χωρίς κασσίτερο

Υψηλής αντοχής αυτολειαινόµενο, 
αυτοκαθαριζόµενο υφαλόχρωµα χωρίς
κασσίτερο. Περιέχει θειοκυανιούχο χαλκό (Ι) και 
ειδικά βιοκτόνα ελεγχόµενης αποδέσµευσης, 
προστατεύοντας για 2-5 χρόνια από βακτηρίδια, 
άλγη, φύκια, οστρακοειδή και γενικά οργανισµούς 
που προσκολούνται στα ύφαλα των σκαφών. 
Ιδανικό για σκάφη από πολυεστέρα, ξύλο, 
χάλυβα και αλουµίνιο ή ελαφριά κράµατα. 
Επίσης κατάλληλο για σκάφη που κινούνται µε 
οποιαδήποτε ταχύτητα, από ιστιοπλοϊκά µέχρι 
ταχύπλοα που κινούνται µε υψηλές ταχύτητες
που υπερβαίνουν τους 32 κόµβους.

Λευκό, Γκρι, Γαλάζιο
και Μαύρο

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Mατ Φινίρισµα

Aποχρώσεις: 750 mL 2,5 L 20 L

Ανά στρώση
8-10 m²/L

Πλεονεκτήµατα:
• Περιέχει βιοκτόνα με βάση τον Χαλκό (I) και άλλα ειδικά βιοκτόνα
• Ιδανικό για πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα και αλουμίνιο ή ελαφριά κράματα
• Ιδανικό για µεγάλους χρόνους ελλιµενισµού



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

<500 g/L

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS 

ΒΗΜΑΤΑ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη, πλήρως καθαρή καιστεγνή τη 
στιγµή της εφαρµογής και η θερµοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σηµείο δρόσου, 
ώστε να αποφευχθεί η συµπύκνωση υγρασίας.

Σε περιορισµένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισµός κατά τη
διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος.

Για βαφή πάνω από παλιά υφαλοχρώµατα προετοιµάστε κατάλληλα την επιφάνεια,
αποµακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά µε γλυκό νερό
σε υψηλή πίεση.

Αν απαιτείται η αποµόνωση µη συµβατών ή παλιών υφαλοχρωµάτων χρησιµοποιείστε 
Eumaria Βινυλικό Αστάρι ενός συστατικού.
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Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 2 χρόνια
από την ηµεροµηνία παραγωγής. Τα 
δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε 
καλά αεριζόµενο, σκιερό, δροσερό µέρος 
µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ 50C - 380C και/ή 
σχετική υγρασία µικρότερη από 80%.

Περίπου 8-10 m²/L
ανά στρώση.

Τρόπος εφαρµογής: Με ρολό,
πινέλο ή πιστόλι airless.

Καθαρισµός εργαλείων: Αµέσως
µετά την χρήση καθαρίστε τα
εργαλεία µε διαλυτικό Τ-350.

• Μπορεί να γίνει όταν η τελική 
βαφή στεγνώσει. Μπορεί όµως να 
αναβληθεί για λίγες ηµέρες σε χαµηλή 
θερµοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται 
στο φως του ήλιου - έως και δύο µήνες, 
χωρίς να επηρεαστεί η δραστικότητα. 

• Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 120µm 
υγρού στρώµατος και η εφαρµογή 
γίνεται αφού το προηγούµενο στρώµα 
έχει στεγνώσει πλήρως. (Συµβουλευτείτε 
τον αναλυτικό τεχνικό οδηγό Eumaria).
• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. 

 • Αποφύγετε την εφαρµογή υπό άµεσο 
ηλιακό φως και θερµοκρασίες
µικρότερες από 100C, µεγαλύτερες από 
350C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 
80%.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

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

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.
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