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ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κατηγορία: Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων
Το DOMOGARD 163 είναι προστατευτική θιξοτροπική βαφή δύο συστατικών, υδατοδιαλυτή
με βάση εποξειδικές ρητίνες.
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το DOMOGARD 163 αποτελεί προστατευτική βαφή και εφαρμόζεται σε μεταλλικές
επιφάνειες ή σκυρόδεμα, παρέχοντας σε αυτές ισχυρή αντίσταση στις χημικές επιδράσεις
και στις τριβές.
Πεδία εφαρμογής που ενδείκνυται είναι:
• βαφεία, βυρσοδεψία, λευκαντήρια στεγνωτήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων,
• συνεργεία αυτοκινήτων, γκαράζ, αποθήκες αίθουσες εκθέσεων, κλπ.,
• γήπεδα τένις από σκυρόδεμα,
• επιφάνειες μέσα ή πλησίον στη θάλασσα,
• κολώνες, τούνελ, τοίχοι αντιστήριξης, αποχετευτικά συστήματα λυμάτων, οδοποιία
(προστασία από τα άλατα που χρησιμοποιούνται για το λιώσιμο των πάγων),
• ελικοδρόμια, αεροδρόμια.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε υγρές επιφάνειες,
Δεν περιέχει διαλύτες, άφλεκτη,
Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες,
Αντέχει στο καθάρισμα των επιφανειών όταν χρησιμοποιούνται σκούπες, χημικά,
Επισκευάζεται τοπικά εύκολα,
Δεν έχει δυσάρεστη οσμή κατά την χρήση,
Εύκολη χρήση,
Μικρή κατανάλωση, οικονομική.
Θιξοτροπική, δεν “τρέχει” στις κάθετες επιφάνειες,
Τοποθετείται με πινέλο, ρολό ή ειδικό ψεκαστήρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Απομακρύνουμε κάθε ξένο σώμα, λάδια σκόνη, υλικά παλαιών επαλείψεων ώστε να έχουμε
υγιή επιφάνεια. Ανακατεύουμε καλά το συστατικό Α και κατόπιν προσθέτουμε το συστατικό
Β. Ανακατεύουμε το μείγμα Α+Β για 2-4 λεπτά ώσπου να προκύψει ομοιογενές υλικό. Για τη
πρώτη στρώση αραιώνουμε το μείγμα Α+Β με 15-20% νερό ανάλογα με το πορώδες της
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επιφάνειας που θα εφαρμοσθεί. Εφαρμόζουμε 2 ή 3 στρώσεις ανάλογα με τη χρήση της
επιφάνειας. Μεταξύ διαδοχικών στρώσεων πρέπει να παρέρχεται διάστημα 6 - 8 ώρες.
Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 8°C.
Αναλογία μείγματος: Μέρη βάρους Α:B= 1:1.
Διάρκεια του μείγματος: Στους 20°C τουλάχιστον 90 λεπτά. Πλήρης ανάπτυξη αντοχών σε
προσβολή χημικών ή τριβής μετά 12 ημέρες.
Κατανάλωση: 0,15-0,25 kg/m² ανά στρώση.
Συνθήκες αποθήκευσης: Πάνω από 5°C.
Συσκευασία: Ζεύγη κουβάδων 10 kg.
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