
Σελίδα 1 από 2 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 

Περιγραφή προϊόντος 
Το NOVEPOX W είναι ειδικό εποξειδικό επίχρισμα δύο συστατικών για περιέκτες πόσιμου νερού. 
Είναι πιστοποιημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Αρ. πρωτ: 3023658/3286/99). 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Βαφή τσιμεντένιων δεξαμενών, μεταλλικών σωληνώσεων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα έρθουν 
σε επαφή με πόσιμο νερό, καθώς και για πολυεστερικές επιφάνειες. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα (Α+Β): 1.43±0.03 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες (Α+Β): 950±250 cps  (ASTM D 2196) 
Στερεά κ.β. (A+B): 72.5±1.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251) 
Σημείο ανάφλεξης: A: 21±2°C, B: 21±2°C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523) 
 

Απόχρωση  
Λευκό. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής άλλων αποχρώσεων μετά από ειδική παραγγελία. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Πρόσφυση (Cross-cut σε μέταλλο): 1-2 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409) 
Στιλπνότητα 60°: 85±5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813) 
Αντοχή σε αλατονέφωση:  
Για πάχος ξηρού φιλμ 135±15 μm:  
Πολύ καλές αντοχές για τουλάχιστον 400 ώρες 
Για πάχος ξηρού φιλμ 175±15 μm:  
Πολύ καλές αντοχές για τουλάχιστον 700 ώρες 

(ΕΛΟΤ EN ISO 7253) 

Πιστοποίηση: Είναι πιστοποιημένο ότι είναι κατάλληλο για αποθήκευση ποσίμου νερού, από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (Αρ. πρωτ: 3023658/3286/99) 
 

Πάχος βαφής και Απόδοση 
Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: 45±5 μm.  
Προτεινόμενο συνολικό πάχος ξηρού φιλμ: 135±15 μm.  
Απόδοση: 7.5±0.5 m²/kg. 

Προετοιμασία επιφάνειας                                                                                                                                     
Οι επιφάνειες απαλλάσσονται από σαθρά, λάδια σκόνες και τρίβονται. Από τις μεταλλικές επιφάνειες 
απομακρύνονται οι σκουριές με αμμοβολή έως ότου επιτευχθεί min. Sa 2 ½ (ISO 8501). Δεν απαιτείται 
η χρήση άλλου προϊόντος σαν αστάρι. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Το μίγμα ετοιμάζεται με την προσθήκη υπό συνεχή ανάδευση του Β συστατικού στο Α. 
Για καλύτερη προστασία των μεταλλικών επιφανειών προτείνεται η εφαρμογή 3 στρώσεων NOVEPOX W. 
Η δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από την εφαρμογή. Πριν 
γεμιστεί πρέπει να προηγηθεί πολύ καλό πλύσιμο με άφθονο ζεστό νερό, γέμισμα και άδειασμα της 
δεξαμενής με κρύο νερό. 
Αναλογία βαφής: 4Α:1Β κ.β. 
Χρόνος ζωής μίγματος (pot life): 7½±½ ώρες (20-25°C) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9514). 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, πιστόλι. 
Διαλυτικό αραίωσης: Ε-1900. 
Ποσοστό αραίωσης: Για εφαρμογή με πινέλο: Αραιώνεται έως 10%. [Ιξώδες βαφής: 35±5 sec (DIN 53211/4 
mm, 20°C)]. 
Για εφαρμογή  με πιστόλι: Aραιώνεται  έως 25%. [Ιξώδες βαφής: 18±2 sec (DIN 53211/4 mm, 20°C)]. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Ε-1900. 
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Χρόνοι στεγνώματος 
Οι χρόνοι στεγνώματος έχουν μετρηθεί βάσει του προτύπου ASTM D 1640-03, για πάχος ξηρού φιλμ 
40-50 μm. 
Στεγνό: 6½±1½ώρες.   
Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες. 
 

Σύνηθες σύστημα βαφής 
Το προϊόν NOVEPOX W χρησιμοποιείται μόνο του και δεν συνιστάται η εφαρμογή κανενός ασταριού. 

Συσκευασία 

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

Αποθήκευση 
1 έτος για τα Α και Β, 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 

 Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 10°C και μεγαλύτερη από 35°C και όταν 
η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 70%. 

 Απαιτείται καλός εξαερισμός λόγω αναθυμιάσεων. 

 Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να ξεπλένονται καλά πριν τη χρήση. 

 Το ΝOVEPOX W δεν πρέπει να αναμιγνύεται με κοινά NOVEPOX.      

 Το NOVEPOX W δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

 

Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2020 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 

 


