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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Χρώμα 1ος συστατικού για την προστασία της γάστρας του σκάφος από στρειδώνα.  

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο, με βάση το οξείδιο του χαλκού και ρητίνες. Προστατεύει τα 
μέρη του σκάφους κάτω από τη γραμμή νερού από τη ρύπανση. Είναι κατάλληλο για ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα 
σκάφη με μέγιστη ταχύτητα μέχρι 40 κόμβους. Κατάλληλο για θαλασσινό & γλυκό νερό. Το υφαλόχρωμα είναι 
εύκολο στην εφαρμογή και έχει μικρό χρόνο στεγνώματος. Μην χρησιμοποιείτε πάνω σε αλουμίνιο. 
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν 
από τη χρήση. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Πολυεστέρας, ξύλο, σίδερο 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Κόκκινο, ανοιχτό μπλε, μαύρο, γκρι, πράσινο 

ΥΦΗ Ματ 

ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 45-48% (αναλόγως χρώματος) 

VOC (theoretical) 498g/l 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Τίποτα 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8-9m²/l για πάχος στρώσης 115µm (WFT) / 50µm (DFT)  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πινέλο/ρολό 
spray airless – επαγγελματική χρήση μόνο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΚΑΦΗ χωρίς προηγούμενες στρώσεις υφαλοχρώματος ή άλλου είδους 
προστασία,  συνίσταται να εφαρμόσετε αρχικά για προετοιμασία της επιφάνειας:  
Προστασία ενάντια στην όσμωση, εποξικό αστάρι Lightprimer ή αστάρι HS (περαιτέρω 
πληροφορίες στα TDS) 
Αντιδιαβρωτική προστασία σε μέταλλο, εφαρμόστε εποξικό αστάρι Anticorrosion, 
(περαιτέρω πληροφορίες στα TDS) 
Προστασία ξύλου κάτω από το νερό, εφαρμόστε εποξικό αστάρι Lightprimer 
(περαιτέρω πληροφορίες στα TDS) 
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΑΛΛΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ, σε αυτην την περίπτωση ελέγξτε πρώτα τη 
συμβατότητα μεταξύ του υπάρχοντος υφαλοχρώματος και του νέου. Ανατρέξτε στο 
πίνακα συμβατότητας στο  www.sea-line.eu ή  info@sea-line.eu 
Το υπάρχον υφαλόχρωμα σε κακή κατάσταση και το παλιό δεν είναι συμβατό 
αφαιρέστε όλα τα παλιά στρώματα με τρίψιμο και ακολουθήστε οδηγίες για νέες 
βάρκες χωρίς προηγούμενα στρώματα. 
Το υφιστάμενο υφαλόχρωμα είναι  σε καλή κατάσταση και συμβατό πριν από την 
εφαρμογή νέων στρωμάτων, γυαλοχαρτάρετε σε βρεγμένη επιφάνεια με γυαλόχαρτο 
P120-P240. Μετά την λείανση καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια με το Sea-
Line Cleaner. 
Το υφιστάμενο υφαλόχρωμα σε καλή κατάσταση αλλά άγνωστο τύπο (εκτός από 
χρώματα που περιλαμβάνουν Teflon) συνιστάται να γυαλοχαρτάρετε σε βρεγμένη 
επιφάνεια με γυαλόχαρτο P120-P240. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ως στρώμα-
φραγμού Sea-Line Universal Primer 1K - δείτε TDS για αυτό το προϊόν. 
 
Οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και των ασταριών πριν την εφαρμογή 
υφαλοχρωμάτων  παρέχονται στο TDS για το συγκεκριμένο αστάρι.   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Αυτό το χρώμα είναι προϊόν 1ος συστατικού. Πάντα να αναμιγνύετε καλά τη βαφή 
μέσα στο δοχείο, πριν τη χρήση. 

http://www.sea-line.eu/
mailto:info@sea-line.eu
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ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η υψηλή θερμοκρασία, το μέγιστο επιτρεπτό 
επίπεδο είναι 5% κατ 'όγκο. Για αραίωση χρησιμοποιείτε Thinner Sea-Line. Η αραίωση 
έχει άμεση επίδραση στο πάχος του υφαλοχρώματος.   

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Αριθμός 
στρώσεων 

 
1-3 στρώσεις (συνολικό πάχος φιλμ για όλες τις στρώσεις max. 100 
µm DFT) 

   

Σε σημεία όπου η αύξηση των λειχήνων είναι η υψηλότερη (γραμμή 
νερού) και σε μέρη πιο ευάλωτα σε ζημιές (καρίνα, πρίμα, κ.λπ.) 
συνιστάται η εφαρμογή επιπλέον στρώσης υφαλοχρώματος. 

   

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

  Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι +5°C. Υψηλό επίπεδο υγρασίας εντός των 
πρώτων 24 ωρών μετά την εφαρμογή, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σχηματισμό 
της επικάλυψης. Η έκθεση της νέας βαμμένης επιφάνειας στον υγρό αέρα μπορεί να 
οδηγήσει σε αλλαγή χρώματος. Ο αποχρωματισμός είναι μόνο επιφανειακός και δεν 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του χρώματος. 
Μετά την καθέλκυση μπορεί να εμφανιστούν ελαφρές διαφορές χρώματος. 
Λόγω της περιεκτικότητας του οξειδίου του χαλκού, είναι αποδεκτές μικρές διαφορές 
χρώματος μεταξύ των παρτίδων των αντιρρυπαντικών βαφών.  

  

  

  Είναι σημαντικό να επιτευχθεί συγκεκριμένο πάχος φιλμ που θα εξασφαλίσει 
αποτελεσματική εργασία του υφαλοχρώματος. Η μείωση του πάχους στρώσης θα 
επηρεάσει άμεσα την αποτελεσματικότητα.   

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής                                                                  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τα συστατικά του προϊόντος πρέπει να φυλάσσονται σε σφραγισμένα δοχεία, σε 
θερμοκρασία 10-25 ° C, μακριά από πηγές φωτιάς, θερμότητας και ηλιακού φωτός. 
Κλείστε καλά το δοχείο αμέσως μετά από κάθε χρήση. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος και 
διατηρείτε τα σφραγισμένα δοχεία μέχρι τη χρήση. 

  

  
HSE CONDITIONS Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και ακολουθήστε τους νόμους για την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας. Ο γενικός κανόνας είναι να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το 
δέρμα και τα μάτια. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μικρό, κλειστό χώρο, πρέπει να 
παρέχετε αναγκαστικά εξαερισμό. Συνιστάται επίσης να προστατεύετε το 
αναπνευστικό σύστημα, τα μάτια και το δέρμα σας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στον τομέα της πυρκαγιάς και των κινδύνων έκρηξης. Ειδοποίηση ! Να 
ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες προφύλαξης, υγείας και ασφάλειας στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας και στις ετικέτες των δοχείων.  

  

  

  

  

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

Θερμοκρασία 
Χρόνος 
επαναβαφής 

Στεγνό στην 
αφή 

Πλήρες 
Στέγνωμα 

Στεγνό για 
καθέλκυση στο 
νερό 

  20°C Min 5  ώρες 1  ώρες 5  ώρες 
Min 12 ώρες       
Max 7 μήνες 

  10°C Min 8  ώρες 2  ώρες 8  ώρες 
Min 24 ώρες       
Max 7 μήνες 

  

 
Οι προαναφερθείσες τιμές πρέπει να θεωρούνται απλά κατευθυντήριες γραμμές. Ο 
πραγματικός χρόνος στεγνώματος μπορεί να μεγαλύτερος ή μικρότερος αναλόγως 
του πάχους στρώσης, του εξαερισμού στο χώρο, της υγρασίας κτλ 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλα τα δεδομένα σε αυτό το έγγραφο έχουν ετοιμαστεί μόνο για ενημερωτικούς 
σκοπούς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τα αποτελέσματα των 
ενεργειών των χρηστών για τις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ο χρήστης είναι 
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του δείγματος ελέγχου και τον προσδιορισμό της 
καταλληλότητας του προϊόντος για συγκεκριμένες, μεμονωμένες εφαρμογές. Εταιρεία 
Troton Sp.zoo. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλεια κερδών που σχετίζονται 
με την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες βασίζονται σε 
σχολαστική εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Η θέση μας στην ηγετική 
θέση στην αγορά δεν μας απαλλάσσει από τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των 
προϊόντων μας. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τις συνέπειες της 
ακατάλληλης χρήσης ή αποθήκευσης των προϊόντων μας, ή των αποτελεσμάτων της 
χρήσης των προϊόντων μας με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς το πρότυπο καλής 
κατασκευής. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η παραγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος και η υλοποίηση των παραδόσεων ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και 14001 


