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Το SurfaPaint™ Pool Epoxy Enamel είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες. Το SurfaPaint™ 

Pool Epoxy Enamel είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε επιθετικές χημικές ουσίες, χλωριωμένες ουσίες, νερό, ορυκτέλαια, 

τα περισσότερα αραιωμένα οξέα και αλκάλια. Είναι μια εξαιρετική επίστρωση για τις πισίνες οι οποίες εκτίθενται σε 

διαφορετικό εύρος θερμοκρασιών και προσφέρει άψογο γυαλιστερό φινίρισμα. Παρουσιάζει επίσης υψηλές 

μηχανικές αντοχές και ενισχυμένη αντίσταση στην ολίσθηση. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σοβά, σίδηρο, ξύλο, 

MDF κ.ά. Διατίθεται σε επιλεγμένες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας. 

 

 

 

 

Το SurfaPaint™ Pool Epoxy Enamel είναι μια εποξειδική επίστρωση για χρήση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα όπως 

πισίνες,δεξαμενές, σιντριβάνια, όπου παρατηρούνται υψηλά φορτία πρόσκρουσης ή/και τριβής.  

 

 

 

 

 Ιδανικό για δομικά και πολυεστερικά υποστρώματα 

 Εξαιρετική αντοχή σε νερό, χλωριωμένες ενώσεις,, αλκάλια, αραιά οξέα και ορυκτέλαια 

 Έχει εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα 

 Ιδανικό για μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές 

 Πολύ καλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της ισορροπημένης σύνθεσής του. 

 Άψογο γυαλιστερό φινίρισμα 

 

 

 

  

 

  

Τύπος ▶  

Εποξειδικό σύστημα 2 

συστατικών με διαλύτες 

Χρόνος στεγνώματος/ 

αφής ▶  

3h @ 25°C  

Συστατικά ▶  Βάση A & Σκληρυντής B  Στέγνωμα στο περιβάλλον 

▶  

8h @ 25°C  

Αποχρώσεις ▶  Λευκό 9003/Λευκό άμμου 

1013/Ανοιχτό μπλε 

5012/Σκούρο μπλε 5010/Γκρι 

7040/ ανοιχτό γκρι 7044/Μπεζ 

1019 

Ελάχιστο διάστημα 

επαναβαφής ▶  

6h @ 25°C  

Διαλυτικό/ διαλύτης 

καθαρισμού ▶  

NPTA NanoPhos Thinner A  Πλήρης ωρίμανση ▶  7d @ 25°C  

Αναλογία ανάμιξης▶  6,25:3,25, A:B κβ  Αντοχή στα χημικά ▶  Άριστη  

Aντοχή σε κάμψη  13N/mm2  Αντίσταση σε απότριψη  35 mg  

   
 

(*) Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής 

υγρασίας 

 
 

 

 
 

Περιγραφή Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

 Προτεινόμενη Χρήση 

Περιγραφή Προϊόντος 
 
 
 

Πλεονεκτήματα 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Περιγραφή Προϊόντος 
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Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Νέα 

υποστρώματα από τσιμέντο ή νέες τοιχοποιίες θα πρέπει να έχουν ωριμάσει για περισσότερο από 4 εβδομάδες πριν 

την εφαρμογή. Υποστρώματα με φθορές, ρωγμές και οπές θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλο επισκευαστικό 

υλικό. Συνιστάται το υπόστρωμα να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απόδοσης πριν από την εφαρμογή. 

 

 

 

 

ΑΝΑΜΙΞΗ: 

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β στο δοχείο Α, φροντίζοντας να αδειάσουμε όλη την ποσότητα του Β στο Α, 

και αναμειγνύουμε πολύ καλά για 3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα 

και στον πυθμένα για σωστή ομογενοποίηση. Στη συνέχεια, προαιρετικά αραιώνεται με ποσότητα διαλυτικού  

NanoPhos Thinner A (5-25% κ.ο.) αναλόγως την εφαρμογή έως την επιθυμητή εργασιμότητα και λαμβάνοντας υπόψη 

την απορροφητικότητα του υποστρώματος.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Προτείνεται η εφαρμογή να γίνεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Το SurfaPaint™ Pool Epoxy Enamel είναι 

επιφανειακά στεγνό σε 2-3 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 έχει στεγνώσει 

πλήρως. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία. Όλα τα εργαλεία και 

ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με διαλυτικό NanoPhos Thinner A. 

 

 

 

 

8-10 m2/kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογή. 

 

 

 

 

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5οC έως 35οC, μακριά 

από ηλιακές ακτίνες και παγετό. 

 

 

 

 

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα 

www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή 

μέσω τηλεφώνου: 2292069312. 

 

 

 

 

 

 

 

Προετοιμασία Υποστρώματος 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

Οδηγίες Εφαρμογής 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

Απόδοση 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

Αποθήκευση 

Περιγραφή Προϊόντος 
 

Υγεία και Ασφάλεια 

Περιγραφή Προϊόντος 
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▪ 2,5L Μεταλλικά δοχεία Α+Β 

▪ 5L Μεταλλικά δοχεία Α+Β 

▪ 20L Μεταλλικά δοχεία Α+Β 

 

 

▪ Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας: Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί 

να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία 

σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5οC έως 35οC, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό. Το 

Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για 

περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com  

▪  Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις 

επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που 

αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις 

εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να 

εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & 

αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη 

χρήση του προϊόντος. 

 

 

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE   

 

Διαθέσιμες Συσκευασίες 

Περιγραφή Προϊόντος 
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