ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

MARTELITE

Σφυρήλατο Χρώµα Για Μεταλλικέσ Επιφάνειεσ
Σφυρήλατο αλκυδικό χρώµα διαλύτου, ιδανικό
για την προστασία και τη διακόσµηση µεταλλικών
κυρίωσ επιφανειών. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση,
γρήγορο στέγνωµα και υψηλή αντοχή. ∆ουλεύεται
µαλακά, δεν τρέχει και µπορεί να εφαρµοστεί απ’
ευθείασ πάνω στο µέταλλο, χωρίσ να χρειάζεται
αστάρι, δίνοντασ την υφή του σφυρήλατου στην
εφαρµοζόµενη επιφάνεια.

Πλεονεκτήµατα:
• Προστασία και διακόσµηση µεταλλικών επιφανειών
• Ανθεκτικό και εντυπωσιακό σε εµφάνιση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Σφυρήλατο

Ιξώδεσ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Σατινέ

Γυαλιστερό

Σφυρήλατο Φινίρισµα

65 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

13 έτοιµεσ
αποχρώσεισ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Πυκνότητα

0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Έωσ 5%

Με διαλυτικό πιστολιού Τ350

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Για µία στρώση
8-10 m /L
2

Στην αφή
30-60 min

Για δύο στρώσεισ

Επαναβαφή

4-5 m2/L

2-3h ή >7 µέρεσ

Τι κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες σας αποχρώσεις;
Η δική μας αγάπη για το χρώμα, η επιμονή στην ποιότητα,
η αφοσίωση στην καινοτομία και μία μεγάλη ιστορία,
που ξεκινά από το 1932.
Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex!
What is it behind your favorite color shades?
It is our love for paint, the persistence in quality,
the dedication for innovation and
a great history since 1932.
Paint everything only with Vitex!

TECHNICAL SUPPORT

+30.210.5589.400

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

13 έτοιµεσ αποχρώσεισ

customercare@vitex.gr

750 mL

2.5 L

MARTELITE
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
HAMMER EFFECT FINISH FOR METALLIC SURFACES

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για κάθε είδουσ µεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

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 εξωτερικέσ µεταλλικέσ επιφάνειεσ ασταρώνονται πρώτα µε Wash Primer.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουµε έωσ 5% µε διαλυτικό
πιστολιού Τ350 και αναδεύουµε
καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρµόζουµε την πρώτη
στρώση µε ρολό, πινέλο
ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουµε µετά από
2-3 ώρεσ ή διαφορετικά
µετά από 7 µέρεσ.

TIPS

• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <80% RH.
Για εξωτερική χρήση, µην εφαρµόζετε
εάν υπάρχει κίνδυνοσ βροχήσ/παγετού τισ
επόµενεσ 48 ώρεσ.
• Ρολά, πινέλα και πιστόλια καθαρίζονται µε
διαλυτικό πιστολιού Τ350 και στη συνέχεια
µε σαπούνι ή απορρυπαντικό.
• Επιφάνειεσ βαµµένεσ µε Martelite

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.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
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

«Ειδικά επιχρίσµατα ενόσ συστατικού».
Οριακή τιµή 500 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα
499 g/L ΠΟΕ (έτοιµο προσ χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία.

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.

VITEX A.E. - T.Θ. 139 Ήµεροσ Τόποσ, Ασπρόπυργοσ Τ.Κ. 193 00 | Τηλ. 210 5589500, Fax 210 4835007 | vitex.gr

Έκδ.: 12.2020 (Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούµενα)

