Eposhop 204
Ταχυστέγνωτο Εποξειδικό Αστάρι
για Αυτόματες Εγκαταστάσεις
Αναθεώρηση: 05/01/2006 Ref. No. 204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ
Το EPOSHOP 204 είναι ταχυστέγνωτο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές
ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες αντισκωριακές χρωστικές ελεύθερες μολύβδου και
χρωμικών. Είναι σχεδιασμένο για χρήση κυρίως σε αυτόματες εγκαταστάσεις αμμοβολής - βαφής.
Το EPOSHOP 204 συνιστάται σαν γενικής χρήσης αστάρι σε συνδυασμό με διάφορα τελικά
χρώματα, ιδιαιτέρως με εποξειδικά όπως NEOGUARD 313,322, EPOTAR, και NAVACOLOR PU
HS κ.λπ.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Απόχρωση
Στιλπνότητα
Πυκνότητα
Στερεά κατ’ όγκο
Συνιστώμενο Πάχος Υμένα
Θεωρητική Απόδοση
Σημείο Ανάφλεξης
Χρόνος ζωής μίγματος
Voc`s

Κεραμιδί
Ματ
1.12  0.02 Kg/L (μίγματος)
20%  1% (μίγματος)
Ξηρό: 20 - 25 μ
8 - 10 Μ2/L (για το προαναφερθέν πάχος)
Α: Υψηλότερο από 4 C , B: Υψηλότερο από 4 C
10 C - 15 ώρες, 23 C - 8 ώρες, 35 C - 6 ώρες
500 gr/lt
Κατηγορία Α(ι) (2010) 500gr/lt

Ξήρανση *

Χρόνος Επαναβαφής

Θερμοκρασία

Επιφανειακή

Πλήρης

Ελάχιστος

Μέγιστος

10 C
23 C
35 C

70 δεύτερα
50 δεύτερα
30 δεύτερα

10 λεπτά
5 λεπτά
3 λεπτά

24 ώρες
8 ώρες
4 ώρες

Απεριόριστος
Απεριόριστος
Απεριόριστος

* Βλέπε γενικές οδηγίες ΝΕΟΚΕΜ

Περιορισμοί: Η θερμοκρασία πολυμερισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 C και η σχετική
υγρασία μικρότερη από 75%. Υπερβολικό πάχος υμένα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον
διαχωρισμό του υμένα, όταν συνδυάζεται με high build συστήματα. Ο μέγιστος χρόνος επαναβαφής
είναι απεριόριστος, όμως ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης η αποικοδόμηση του υμένα μπορεί
να περιορίσει τον χρόνο επαναβαφής σε 3-6 μήνες. Οι χρόνοι ξήρανσης είναι προσεγγιστικοί
εφόσον επηρεάζονται πολύ από το πάχος του φιλμ και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray
Πιστόλι απλό
Πινέλο
Ρολό



τοπικά

Αναμιγνύεται προσεκτικά όλη η ποσότητα του
δοχείου Α με όλη την ποσότητα του δοχείου Β.
Πριν τη χρήση αφήνεται να ωριμάσει 15 λεπτά.

τοπικά

Αραιωτικό - Καθαριστικό
NEOKEM Α.Ε. – Υλικά Προστασίας Κατασκευών
Αγίου Γεωργίου 95, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 194 00, Τ.Θ 143
Τηλ: (+30210) 6626860, Fax: (+30210) 6625305

Ρυθμίσεις για Airless Spray:
Μέγεθος Ακροφυσίου: 0.43 - 0.53 mm (17 - 21 thou).
Τελική πίεση:
105At ελάχιστο.
Thinner S204
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Προετοιμασία επιφανείας: Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που προηγουμένως έχουν αμμοβολιστεί
σύμφωνα με Sa 2.5 - 3.0.
Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί
κατάλληλη μάσκα και προστατευτική ενδυμασία. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνεται κάθε εστία
φωτιάς και να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της
εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη
μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι
σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του
υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το
λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του
προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.
Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή
συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και
τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο
παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και
βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.

2/2
NEOKEM Α.Ε. – Υλικά Προστασίας Κατασκευών
Αγίου Γεωργίου 95, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 194 00, Τ.Θ 143
Τηλ: (+30210) 6626860, Fax: (+30210) 6625305

Εκτύπωση: Ep-sh204 / 21/04/2017
E-mail: info@neokem.gr
Web site: http://www.neokem.eu

