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DUOSMALT ART 
 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Το DUOSMALT ART είναι τελικό χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Είναι προϊόν με εξαιρετικές 
ιδιότητες και αντοχές και χρησιμοποιείται σε πλήθος περιπτώσεων που απαιτείται ανάγλυφη μορφή. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες αφού έχει προηγηθεί προετοιμασία με υπόστρωμα εποξειδικό ή 
πολυουρεθάνης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα (Α+Β): ~ 1.4 gr/ml (ανάλογα με την απόχρωση) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C) 
Ιξώδες (Α+Β): > 20 poise (ΙSO 2884.02-03) 
Στερεά κ.β. (Α+Β): ~ 77% (ανάλογα με την απόχρωση) (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03) 
Σημείο ανάφλεξης: A: 40±2°C, B: < 0°C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02) 
 

Απόχρωση  
Λευκό και άλλες αποχρώσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Γυαλιστερό. 
 

 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά   
Πρόσφυση (Cross Cut σε μέταλλο): 1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95) 
 

Πάχος Βαφής και Απόδοση 
Πάχος ξηρού φιλμ: 130±10 μm. 
Απόδοση: 3 m²/kg. 

Οδηγίες εφαρμογής                                                                                                                                     
Σε επιφάνειες τελείως καθαρές και στεγνές εφαρμόζεται το αντισκωριακό αστάρι CHROTEGUARD PRIMER 
100 ή το NOVEPOX PRIMER 30951. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Αναμιγνύονται με προσθήκη του Β στο Α συστατικό και συνεχή ανάδευση. Η βαφή πρέπει κατά προτί-
μηση να γίνει μέσα σε 3 ώρες. 
Αναλογία βαφής: 4Α:1Β κ.β. 
Χρόνος ζωής μίγματος (pot life): 5½±½ ώρες (20°C) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9514-05). 
Μέθοδος βαφής: Πιστόλι airless, Πιστόλι αέρος.  
Διαλυτικό αραίωσης: Δεν αραιώνεται. Εάν χρειαστεί μικρή αραίωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
διαλυτικό S-1700. [Πίεση αέρος: 2.8 bar, Πίεση δοχείου: 2.5 kg/cm3]. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό S-1700. 
 

Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό: 3½±½ ώρες (ASTM D 1640-03). 
Πλήρης σκλήρυνση: Σε 2 ημέρες περίπου. 
Χρόνος επαναβαφής: Περίπου 12 ώρες.  
 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και 
αυξημένης σχετικής υγρασίας.  
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Σύνηθες σύστημα βαφής 
Αστάρι:  CHROTEGUARD PRIMER 100 40 μm (πάχος ξηρού φιλμ) 
Τελικό:  DUOSMALT ART  130 μm  (πάχος ξηρού φιλμ) 
 
Άλλα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την απαιτήσεις της εφαρμογής. 

Συσκευασία 
Το Α συστατικό συσκευάζεται σε δοχεία των 4 Κg ενώ το Β σε δοχεία του 1 Κg.  

Αποθήκευση 
1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

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 
 Αποφεύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C και μεγαλύτερες των 30°C 

και υγρασία μεγαλύτερη από 70%.    
 Ρυθμίζοντας τις συνθήκες βαφής (πιέσεις) και το ποσοστό αραίωσης μπορούμε να πετύχουμε δια-

φορετικές εμφανίσεις της ανάγλυφης επιφάνειας 
 Το DUOSMALT ART, λόγω της βιομηχανικής του χρήσης, δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει 

της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

 

Εκδόθηκε: Ιούλιος 2010 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 
 


