Bαφή σκαφών
εξαιρετικής ποιότητας
& αντοχών

…με τα

ναυτιλιακά προϊόντα

BOATLAC - NAVICOT - NAVILAC

BOATLAC
Τελικό χρώμα δύο συστατικών, βάσεως πολυουρεθάνης για τη βαφή
πολυεστερικών, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών σε σκάφη αναψυχής.
Χαρακτηρίζεται για την:
Υψηλή ποιότητα και τις εξαιρετικές του αντοχές, σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
Εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί στο πέρασμα του χρόνου.
Μεγάλη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στη χάραξη και τα
χτυπήματα, δίνοντας μια τελική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα.
Διαλυτικό: S-1701.
Αποχρώσεις:
Λευκό
2760

Ral 3020
2723

Ral 7001
2719

Ral 5015
2715

Ral 5010
2752

Ral 9005
2759

NOVEPOX
Primer
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, υψηλών αντοχών για επιφάνειες
που βρίσκονται σε αντίξοες συνθήκες και που απαιτείται ισχυρή
πρόσφυση.
Σε πλαστικές και ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται το NOVEPOX PRIMER
960 (λευκό) ενώ σε μεταλλικές το NOVEPOX PRIMER 951 (καφεκόκκινο). Ακολουθεί η εφαρμογή του τελικού χρώματος πολυουρεθάνης
BOATLAC.
Διαλυτικό: E-1900.
Σημ.: Όταν μετά την εφαρμογή του ασταριού NOVEPOX PRIMER 951 και
NOVEPOX PRIMER 960 μεσολαβούν > 24 ώρες πριν την εφαρμογή του
BOATLAC συνίσταται ελαφρύ γυαλοχάρτισμα.

NAVICOT
Υφαλόχρωμα (μουράβια) με βάση το κολοφώνιο.
Προσφέρει ισχυρή αντιρρυπαντική προστασία στα ύφαλα των ξύλινων,
των μεταλλικών και των πολυεστερικών σκαφών.
Παρεμποδίζει την προσκόλληση οστρακοειδών και οργανισμών της
θαλάσσιας χλωρίδας.
Το προϊόν περιέχει ενώσεις του χαλκού και ειδικές δραστικές ουσίες που
δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και θαλάσσιας χλωρίδας.
Διαλυτικό: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ.
Σημ.: Σε καινούριες επιφάνειες προηγείται η εφαρμογή συντηρητικού
εμποτισμού ULTRAXYL TOTAL και αντισκωριακού υποστρώματος μινίου
NEOMIN πριν την εφαρμογή του NAVICOT.
Αποχρώσεις:
16

40

51

Χρησιμοποιείτε τα αντιρρυπαντικά επιχρίσματα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

NAVILAC
Αλκυδικό χρώμα για τη βαφή των εξάλλων ξύλινων και μεταλλικών σκαφών.
Παρουσιάζει:
Εξαιρετική αντοχή στην επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
στην ηλιακή ακτινοβολία.
Υψηλή στιλπνότητα που δεν αλλοιώνεται από το χρόνο.
Υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτική ικανότητα.
Διαλυτικό: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ ή Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
(ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής)
Σημ.: Οι ξύλινες επιφάνειες ασταρώνονται με μίγμα VELATURA – NAVILAC
σε αναλογία ανάμιξης 1:1.

xyl

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΕΣ UV

ΞYΛΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Διαφανές βερνίκι θαλάσσης.
Ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση ξυλοκατασκευών που είναι
εκτεθειμένες σε έντονη υγρασία και ηλιοφάνεια, σε εξωτερικούς ή
εσωτερικούς χώρους.
Δημιουργεί ένα άψογο λείο φινίρισμα με άριστες αντοχές σε νερό,
υγρασία, χάραξη αλλά και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, χάρη στα
φίλτρα UV και τους φωτοσταθεροποιητές HALS που περιέχει.
Διατίθεται σε στιλπνή, σατινέ και ματ παραλλαγή.
Διαλυτικό: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ.

xyl
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΑΚ & ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΕΣ UV

Teak oil

& Decking
Διαφανές λάδι συντήρησης εμπλουτισμένο με κερί. Ιδανικό για φρεσκάρισμα, συντήρηση και προστασία καταστρωμάτων και διακοσμητικών
ξύλινων επιφανειών σε σκάφη.
Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(ηλιακή ακτινοβολία UV, βροχή, αλμύρα) χάρη στο κερί και τα φίλτρα
UV που περιέχει.
Ζωντανεύει το ξεθωριασμένο ξύλο, αναδεικνύει τα νερά του και
επαναφέρει την απαλή υφή του.
Αναπληρώνει τα φυσικά έλαια του ξύλου.
Εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί φυσαλίδες και δεν έχει έντονη
οσμή.

Βοηθητικά προϊόντα

Neomin
Ισχυρό θιξοτροπικό αντισκωριακό υπόστρωμα μινίου σε αλκυδικό φορέα.
Λόγω της σύνθεσής του ως αστάρι καθαρού ερυθρού οξειδίου του μολύβδου (μίνιο
100%) προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία σε επιφάνειες που βρίσκονται
εκτεθειμένες ακόμα και σε δυσμενές οξειδωτικό περιβάλλον.
Είναι ιδανικό για ξύλινες κατασκευές, όταν αυτές βρίσκονται σε έντονες καιρικές
συνθήκες.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως υπόστρωµα του NAVILAC για την προετοιµασία
ξύλινων σκαφών, αποτρέποντας την αλλοίωση της επιφάνειας του υμένα από τη σήψη
(μούχλα, μύκητες, άλγη).
Διαλυτικό: Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ.

ARMOPLAST
Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ανωμαλιών σε πολυεστερικές ή ξύλινες επιφάνειες.

Συμβουλές:
Χρησιμοποιήστε το διαλυτικό που προτείνεται για το κάθε προϊόν και ανάλογα
με τον τρόπο εφαρμογής του.
Φροντίστε για την σωστή προετοιμασία της επιφάνειας (γυαλοχάρτισμα,
καθαρισμός από λάδια και σαθρά υλικά, στοκάρισμα κλπ) έτσι ώστε να
εξασφαλίσετε άριστο τελικό αποτέλεσμα.
Αποφεύγετε την εφαρμογή των προϊόντων σε θερμοκρασίες μικρότερες των
10°C και μεγαλύτερες των 35°C και υγρασία μεγαλύτερη από 70%.
Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι
στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται ενώ σε αντίθετες συνθήκες
μειώνονται.

Έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με κάποιο από τα προϊόντα μας;
Το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της ΧΡΩΤΕΧ μπορεί να σας βοηθήσει
σε οποιαδήποτε απορία ή τεχνική πληροφορία χρειάζεστε.

801 11 52300
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

www.chrotex.gr
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