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METALAC 2060 
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
Περιγραφή προϊόντος 
Το METALAC είναι τελικό χρώμα αλκυδικών ρητινών για την βαφή μεταλλικών επιφανειών, 
γυαλιστερής (gloss) εμφάνισης. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Συνιστάται ως σύστημα βαφής με αστάρι το PRIMOCOT, για ελαφρές ή βαριές μεταλλικές επιφάνειες, 
που εκτίθενται σε εξωτερικές συνθήκες και υπάρχει η ανάγκη καλής αντισκωριακής προστασίας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1,11±0,05 g/ml (ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01-11, 20°C)  
Ιξώδες παραγωγής: 105±25 sec (DIN 53211-70, 4mm, 20°C) 
Στερεά κ.β.: 57,0±2,0 % (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-08) 
Στερεά κ.ο.: 40,0±3,0 % (ISO 3233-98) 
Σημείο ανάφλεξης: 35±3°C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02) 
 

Απόχρωση  
Λευκό. Γυαλιστερό. 

Σύνηθες σύστημα βαφής και συνιστώμενα πάχη ξηρού φιλμ 
Στρώση 1: PRIMOCOT 43          40-50 μm – για αντισκωριακή προστασία   
Στρώση 2: METALAC 2060       35-45 μm – εξασφαλίζει την αναγκαία οπτική κάλυψη με επαρκή 
αντισκωριακή προστασία 
 

Απόδοση 
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ: 40±5 μm 
Απόδοση: 9,6±0,6 m²/Lt για το ανωτέρω πάχος επίστρωσης 
     

Οδηγίες εφαρμογής                                                                                                                                  
Υπόστρωμα: Χάλυβας,DKP  
Προετοιμασία υποστρώματος: Προηγείται η εφαρμογή του ασταριού PRIMOCOT, μετά από επιμελή 
καθαρισμό της επιφάνειας (βλ.ΦΤΧ του προϊόντος αυτού) 
Μέθοδος βαφής: Πιστόλι αέρος, εμβάπτιση (ή και πινέλο-ρολό). Πριν και κατά την διάρκεια 
εφαρμογής γίνεται ανάδευση του χρώματος. 
Διαλυτικό αραίωσης: Για εφαρμογή με πιστόλι και εμβάπτιση, διαλυτικό X-1100.  
Ποσοστό αραίωσης:                                                                                  10°C       20°C       30°C 
Επιθυμητό ιξώδες εφαρμογής για πιστόλι: 25 sec (DIN 53211-70 No 4)          21%       16%        10% 
Ρυθμίσεις για Πιστόλι Αέρος 
Μέγεθος ακροφύσιου (μπεκ): 1,5-1,8 mm 
Πίεση αέρος στο ακροφύσιο: 2-3 bar  
Καθαρισμός: Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με διαλυτικό X-1100. 

Χρόνοι στεγνώματος 
Οι μετρήσεις χρόνων στεγνώματος έγιναν σε δοκίμια DKP, μετά από αραίωση με το διαλυτικό X-1100 
(ή με HARDADO 25% κ.ο.) σε πάχος ξηρού φιλμ 40±5 μm, στους 23ºC και σχετική υγρασία 50%. 
                                        Με διαλυτικό X-1100                    Με HARDADO 
Στεγνό στην αφή:                    30±10 min                               20±5 min       (ASTM D-1640-03) 
Στεγνό εις βάθος:                       7±1 h                                     3±0,5 h        (ASTM D-1640-03) 
Χρόνος επαναβαφής: 16±2 h (Η επαναβαφή μπορεί να γίνει και στις 4 ώρες, με μικρή επιδείνωση 
της πρόσφυσης και των χρόνων στεγνώματος της δεύτερης στρώσης). 
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Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας ή αυξημένης 
σχετικής υγρασίας. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Οι μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών έγιναν 7 ημέρες μετά τη βαφή σε δοκίμια DKP για στέγνωμα 
στους 23±2°C και 50±5 % RH (πάχος ξηρού φιλμ 40±5 μm ή 80±10 μm). 
Δείκτης λευκότητας WI: ≥ 68                                                                           (ASTM E 313-05) 
Δείκτης κιτρινίσματος YI: ≤ 8,0                                                                       (ASTM E 313-05) 
Πρόσφυση σε μέταλλο (Cross Cut):                                                     (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-13) 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 40±5 μm: 0-2 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 80±10 μm: 0-2                                                                         
Δοκιμή πίπτοντος βάρους (Impact Test):                                            (ASTM D 2794-04) 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 40±5 μm: 14±8/0-4 inch/pounds                                             
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 80±10 μm: 18±10/0-4 inch/pounds   
Αντοχή σε χάραξη:                                                                             (ΕΛΟΤ EN ISO 1518-00) 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 40±5 μm: 7±2 N                                             
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 80±10 μm: 9±2 N                                                                                   
Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 5±2 mm OK                     (ΕΛΟΤ EN ISO 1519-02)                                                                                  
Στιλπνότητα (20°/60°): 80±7 / 90±5 %                                             (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)                                           
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV-B: 500 ώρες OK              (ΕΛΟΤ EN ISO 16474-3-13)                                                             
Αντοχή σε διαλύτες (νερό-λάδι-πετρέλαιο): OK                                 (ΕΛΟΤ EN ISO 2812.01-95) 
Σκληρότητα (König): 60±10 sec, μετά από 7 ημέρες                             (ΕΛΟΤ EN ISO 1522-00)                                                      
Σκληρότητα με 25% HARDADO (König): 120±20 sec, στις 7 ημέρες    (ΕΛΟΤ EN ISO 1522-00) 
Αντοχή στην αλατονέφωση:                                                                 (ΕΛΟΤ EN ISO 9227-06) 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 40±5 μm: 150 h OK 
Συνολικού πάχους ξηρού φιλμ 80±10 μm: 300 h OK     
Μια διάστρωση PRIMOCOT 40±5 μm και μια διάστρωση METALAC 40±5 μm: 600 h OK                                                                                                                                                                      

Συσκευασία 

Σε δοχεία περιεκτικότητας 19 Lt  

Αποθήκευση 
12 μήνες 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 37°C και 

υγρασία μεγαλύτερη από 80%. 
 Η θερμοκρασία της προς βαφή επιφάνειας, για συνήθεις συνθήκες υγρασίας 40-50% δεν θα πρέπει 

να είναι μικρότερη κατά 8-10°C εκείνης του περιβάλλοντος. Σε συνθήκες υγρασίας 60% η διαφορά 
αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 5°C  

 Για εφαρμογή με πιστόλι, αντί για διαλυτικό μπορεί να γίνει προσθήκη HARDADO σε ποσοστό έως 
25% κ.ο. και επιτυγχάνεται φιλμ μεγαλύτερης στιλπνότητας, σκληρότητας και ανθεκτικότητας (στη 
χάραξη, τους διαλύτες, το πλύσιμο κ.α.), ενώ το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών γιατί 
πήζει και αχρηστεύεται.  

 Για γρηγορότερο στέγνωμα το χειμώνα, για βαφή με πιστόλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαλυτικό 
C-1400 σε ποσοστό έως 14% κ.ο., αλλά σχηματίζεται υμένας χαμηλότερης στιλπνότητας και 
αυξημένου κιτρινίσματος 

Εκδόθηκε: Ιούλιος 2021 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 
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