
CHROTECRYL W 200 
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Περιγραφή προϊόντος 
Το CHROTECRYL W 200 είναι υδατοδιαλυτό βιομηχανικό ασταρόχρωμα ακρυλικής βάσης.  

Συνιστώμενες χρήσεις 
Απευθείας βαφή μεταλλικών επιφανειών (direct to metal application) που εκτίθενται σε ήπιο έως μέ-
τριο βιομηχανικό περιβάλλον. Κατάλληλο για την επαναβαφή επιφανειών βαμμένων με αλκυδικά βερ-
νικοχρώματα διαλύτου. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει 
ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1.12±0.04g/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C) 
Ιξώδες Παραγωγής: 80±5 KU (ASTM D 562-05, 25°C) 
Ιξώδες Έτους: 85±10 KU (ASTM D 562-05, 25°C) 
Στερεά κ.β.: 44.5±2.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03) 
Στερεά κ.ό.: 35.5±2.5%   (ISO 3233-1998) 
Κύκλοι ψύξης απόψυξης (-5°C): ΟΚ (ΕΛΟΤ 777-85) 

Απόχρωση  
Λευκό και οποιαδήποτε απόχρωση βάσει χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Πρόσφυση (cross-cut) σε μέταλλο: Σε 1 διάστρωση: 0 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
Πρόσφυση (cross-cut) σε μέταλλο: Σε 2 διαστρώσεις: 0 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
Πρόσφυση (cross-cut) σε Metalac: Σε 1 διάστρωση: 1-2 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
Σκληρότητα (König): 45±10 sec, μετά από 7 ημέρες (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1522-00)  
Δοκιμή πίπτοντος βάρους (Impact Test): in/out 16±4/0-2 inch-pound (ASTM D 2794-04) 
Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2-3mm OK (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519-02)  
Στιλπνότητα (60°): 50±5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99) 

Πάχος Βαφής και Απόδοση ανά διάστρωση 
Πάχος ξηρού φιλμ: 40 ± 5 μm 
Θεωρητική απόδοση: 8.5 ± 1.5 m²/Lt 

Οδηγίες εφαρμογής      
Προετοιμασία επιφάνειας: Οι καινούργιες επιφάνειες καθαρίζονται από σαθρές ύλες, σκουριές, σκό-
νες, λάδια κ.λ.π. με αμμοβολή Sa 2-21/2 ή με καλό τρίψιμο με το χέρι ή με μηχανικά μέσα. Για βαμμέ-
νες με βερνικοχρώματα επιφάνειες, εάν το παλιό χρώμα είναι σε καλή κατάσταση απομακρύνονται τα 
σαθρά, σκόνες, λάδια κ.λ.π. και τρίβεται ελαφρά η επιφάνεια, ιδίως εάν το παλιό χρώμα είναι γυαλι-
στερό. Εάν το παλιό χρώμα έχει υποστεί ισχυρή διάβρωση ή ξεφλουδίζει, θα πρέπει να απομακρυνθεί 
πριν εφαρμοστεί το CHROTECRYL W 200. Γαλβανισμένες επιφάνειες: καθαρίζονται και τρίβονται ελα-
φρώς. 
Μέθοδος βαφής: Εμβάπτιση, πιστόλι αέρος και airless. 
Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. Πλύσιμο εργαλείων με χλιαρό νερό και σαπούνι. 
Ποσοστό αραίωσης:  
Πιστόλι αέρος: Έως 20% κ.ό. Ιξώδες βαφής 30-60sec (DIN 53211, 4mm), πίεση αέρος 1-2 bar, ά-
νοιγμα μπεκ 1.6-1.8 mm. 
Πιστόλι airless: Έως 5% κ.ό. για πίεση 110-140 bar, μέγεθος μπεκ 411-415. 
Εμβάπτιση: 10-20% κ.ό. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικό που αντέχει στη 
διάβρωση. Πριν την εφαρμογή απαιτείται ανάδευση του χρώματος εντός της δεξαμενής εμβάπτισης. 
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Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό στην αφή: 25±5 λεπτά (23°C, σχετική υγρασία 55%) 
Στεγνό εις βάθος:  ≤4 ώρες (23°C, σχετική υγρασία 55%) 
Χρόνος επαναβαφής min:  6 ώρες (23°C, σχετική υγρασία 55%) 

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας.  

Συσκευασία 
Το CHROTECRYL W 200 διατίθεται σε δοχεία των 10Lt και βαρέλια των 130Lt. 

Αποθήκευση 
1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Προστατέψτε 
από τον παγετό. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
• Το CHROTECRYL W 200 είναι μη τοξικό και ακίνδυνο για το περιβάλλον.
• Το CHROTECRYL W 200 δεν προτείνεται για τη βαφή επιφανειών που θα βρίσκονται σε συνεχή επα-
φή με υγρά προϊόντα ή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον.

• Η μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε ΠΟΕ (VOC) είναι 80 g/Lt.

Εκδόθηκε: Ιούνιος 2012 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 


