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Patente Universal 
Autopulimentable Alta 

Υφαλόχρωμα αυτοκαθαριζόμενο  
Υψηλής ταχύτητας 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα με ελεγχόμενη διαλυτότητα. Βιολογικά ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην πλειονότητα των καλής προσφύσεως στρώσεων 
υφαλοχρώματος. Δεν συσσωρεύεται με τις προηγούμενες βαφές. Συνίσταται για κάθε είδος ταχύπλοων 
σκαφών αναψυχής. Εξασφαλίζει λεία επιφάνεια και απαλότερη πλεύση. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα για βυθισμένες επιφάνειες πολυεστέρα, ξύλου, ατσαλιού και 
αλουμινίου.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισμα   Ήμι-ματ. 
Αποχρώσεις   Λευκό  Αμετάβλητο λευκό  Μαύρο  Μπλε  Σκούρο Μπλε  Κόκκινο 
Πυκνότητα   1.48            1.65      1.85      1.86      1.60                1.98 
Απόδοση                   6-8 τ.μ./λίτρο και στρώση. 
Χρόνος στεγνώματος  1 ώρα στους 23οC. Επαναβαφή σε 6 ώρες. 
Καθέλκυση:   Από 8 ώρες έως 3 μήνες 
Αραίωση   ΥΑΤΕ Diluyente. 
Συσκευασίες   750ml & 2.5L 
 
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, σπρέι. 
Συνιστώμενο στεγνό πάχος 70-80 microns (2 στρώσεις). Εφαρμόστε 2 πλήρεις στρώσεις κάθε 6-8 
ώρες σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Πάνω από ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi, εφαρμόστε το 
υφαλόχρωμα μέσα σε 12-24 ώρες μετά τη τελευταία στρώση. 
Προετοιμασία νέων επιφανειών:  
Πολυεστέρας: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με ΥΑΤΕ Diluyente και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ΥΑΤΕ 
Imprimacion Epoxi με ενδιάμεσο διάστημα 24 ωρών. (Για προστασία κατά της όσμωσης, εφαρμόστε 
ως αστάρι το TITAN YATE Imprimacion Epoxi M-150).  Εφαρμόστε 2 πλήρεις στρώσεις 
υφαλοχρώματος. 
Αλουμίνιο/ ατσάλι: Εφαρμόστε 3-4 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi Μ-150, ακολουθώντας 
αυστηρά τις οδηγίες.  
Ξύλο: Πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Εφαρμόστε 2 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi, ή Minio 
Pesqueros και συνεχίστε με 2 στρ. υφαλοχρώματος.  
Επαναβαφή: Στην πλειονότητα των υφαλοχρωμάτων σε καλή κατάσταση, μπορείτε να εφαρμόσετε 
κατευθείαν το υφαλόχρωμα, αφού πρώτα καθαρίστε με φρέσκο νερό την επιφάνεια. Σε σαθρά, μη 
σταθερά σημεία, αφαιρέστε τελείως με το ειδικό Διαβρωτικό Υφαλοχρωμάτων TITAN Decapante 
ακολουθώντας τις οδηγίες, καθαρίστε με φρέσκο νερό και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια. 

Κωδικός   54_310 
T/T  07K 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


