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> περιγραφή προϊόντος 
Τα PP 600 Mesogeios είναι μια νέα γενιά Υπερανθεκτικών Χρωμάτων Πούδρας με υφή αμμοβολισμένης επιφάνειας. Λόγω της 
υψηλής αντοχής τους στη γήρανση, 3 χρόνια στη Florida, συνιστώνται για αρχιτεκτονικές και άλλες απαιτητικές εφαρμογές όπου η 
γυαλάδα, η διατήρηση χρώματος και η μακροχρόνια αισθητική είναι εξαιρετικής σημασίας. Χρησιμοποιώντας την εξελιγμένη 
τεχνική επεξεργασία bonding της ΝΕΟΚΕΜ, εξασφαλίζεται ομοιογενές μεταλλικό αποτέλεσμα και σταθερότητα κατά την 
ανακύκλωση. 

Εξαιρετικές ιδιότητες: Έχουν ικανότητα κάλυψης ατελειών του υποστρώματος, δημιουργώντας έτσι μια άψογη εμφάνιση. 
Εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υψηλή χημική αντοχή. Χαμηλή ευαισθησία στη ρύπανση. Εξαιρετική κάλυψη ακμών που μειώνει τον 
κίνδυνο διάβρωσης. Σταθερότητα υφής σε διαφορετικά πάχη βαφής. Πολύ καλή απόδοση μεταφοράς και διείσδυση σε δύσκολες 
περιοχές. Υψηλή απόδοση λόγω χαμηλής πυκνότητας. 

> πιστοποιήσεις 
Τα PP 600 Mesogeios είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, κλάση 2 - κατηγορία 1 (Αριθμός έγκρισης: P-0780). 
Τα PP 600 πληρούν τις απαιτήσεις του EN 12206-1:2021, κατηγορία b. 
 Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, και σύμφωνα με το EN 13501-1, ταξινομούνται ως: A2-s1, d0. 
 Όλα τα PP 600 Mesogeios είναι ελευθέρα βαρέων μετάλλων και TGIC, συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2011/65/EU και 
2015/863/EU (RoHS). 

> χαρακτηριστικά προϊόντος 
• Χρώμα  Συλλογή Mesogeios 
• Εμφάνιση/Στιλπνότης (ISO 2813*60 °C) Υφή αμμοβολισμένης επιφάνειας - ματ (τύπου b)/ 3 - 13* 
• Πυκνότητα (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.10 gr/cm³  (Ανάλογα με την απόχρωση) 
• Συνθήκες πολυμερισμού 15 λεπτά στους 190 °C (Θερμοκρασία αντικειμένου) 
* Η υφή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες πολυμερισμού. 

> εφαρμογή 
Τα PP 600 Mesogeios εφαρμόζονται σε πάχος 60-100μ, με πιστόλια ηλεκτροστατικής βαφής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
συμβουλευτείτε το έντυπο «Αρχιτεκτονική σειρά της Neokem: Οδηγίες εφαρμογής χρώματος πούδρας για μεταλλικό εφέ» που 
διατίθεται από τη Neokem. Ο πολυμερισμός  της πούδρας πραγματοποιείται σε κατάλληλο φούρνο. Συνιστώμενος ελάχιστος 
Δείκτης Πολυμερισμού: 100. 

> προεργασία 
Για προϊόντα αλουμινίου απαιτείται πλήρης προεργασία 
χρωμάτωσης πολλών σταδίων, κατάλληλη προεργασία χωρίς 
χρώμιο ή κατάλληλη προ-ανοδίωση για την επίτευξη βέλτιστης 
αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μετά την προ-ανοδίωση, το 
αλουμίνιο πρέπει να ξεπλένεται για τόσο χρόνο και σε τέτοια 
θερμοκρασία ώστε να αφαιρεθεί όλη η ποσότητα οξέος από 
τους πόρους και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της δοκιμής 
υγρής πρόσφυσης. Επιτρέπεται βελτίωση του ξεπλύματος με 
ένα στάδιο ζεστού σφραγίσματος, ή με ένα εναλλακτικό 
σύστημα παθητικοποίησης. 
Με τα χρώματα πούδρας κλάσης 2, για καλύτερα 
αποτελέσματα, μπορεί να είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση 
της διαδικασίας προεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε 
συμβουλές από τον προμηθευτή των υλικών της προεργασίας.  
Για γαλβανισμένο χάλυβα είναι απαραίτητη η προεργασία 
χρωμάτωσης ή φωσφάτωσης ψευδαργύρου πολλών σταδίων ή 
ελεγχόμενη αμμοβολή. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην απαέρωση του φιλμ στο γαλβανισμένο χάλυβα.  
Για υποστρώματα χάλυβα είναι απαραίτητη η προεργασία φωσφορικού σιδήρου ή ψευδαργύρου. Για βελτιωμένη αντιδιαβρωτική 
προστασία σε χάλυβα και γαλβανισμένο χάλυβα, συνιστάται το αντιδιαβρωτικό αστάρι Neotec E20/PR σε ένα σωστά 
προετοιμασμένο υπόστρωμα. 

 

 

Σχόλια: Τα αποτελέσματα κλιβάνου βαθμίδας μπορεί να διαφέρουν από τη βιομηχανική 
εφαρμογή και παρέχονται μόνο για καθοδήγηση. Η διαφορά στιλπνότητας και χρώματος 
εξαρτάται από τον τύπο του κλιβάνου. Για κλίβανους αερίου άμεσης φλόγας επικοινωνήστε 
μαζί μας. Αποφύγετε την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας
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> φυσικοχημική απόδοση του επιστρώματος  
Συνθήκες δοκιμών 

Οι γενικές ιδιότητες της επίστρωσης προσδιορίζονται σε απολιπασμένο και χρωματωμένο αλουμίνιο (DIN 50939). Τα αποτελέσματα 
βασίζονται σε μηχανικές και χημικές δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές Qualicoat. Η πραγματική απόδοση του προϊόντος εξαρτάται από τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται το 
προϊόν. 

• Συνθήκες πολυμερισμού:  15 λεπτά στους 190 °C 

• Πάχος βαφής (EN ISO 2360):  60 - 70 μικρά 

Μηχανικές ιδιότητες 

• Ξηρή πρόσφυση  (EN ISO 2409, 2mm):  0 

• Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (EN ISO 1519): > 5mm, χωρίς αποκόλληση 

• Δοκιμή κοίλανσης (Cupping test) (EN ISO 1520): > 5mm, χωρίς αποκόλληση 

• Δοκιμή αντοxής σε απότομη παραμόρφωση (ISO 6272-1, ISO 6272-2, ASTM D2794):  > 2,5 Nm, χωρίς αποκόλληση 

• Σκληρότητα Buchholz (EN ISO 2815): > 80 

Δοκιμές διάβρωσης - Χημικές ιδιότητες (απαιτήσεις κατά Qualicoat) 
 

• Δοκιμή σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία διοξειδίου του θείου (EN ISO 22479):  24 κύκλοι, επιτυχής 

• Δοκιμή σε αλατονέφωση οξικού άλατος (EN ISO 9227):  1000 ώρες, επιτυχής 

• Δοκιμή στο κονίαμα (ASTM D3260, EN12206-1, παρ.5.9):  24 ώρες, επιτυχής 

• Δοκιμή σε βραστό νερό (μέθοδος Qualicoat 1):  2 ώρες, επιτυχής 

• Δοκιμή σε συμπυκνώματα νερού (EN ISO 6270-2):  1000 ώρες, επιτυχής  

Δοκιμές ατμοσφαιρικής γήρανσης  

• Φυσική γήρανση, έκθεση 36 μήνες Florida 5° Νότος (ISO 2810): > 50% διατήρηση στιλπνότητας. 

• Επιταχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση EN ISO 16474-2 (κύκλος Qualicoat): > 90% διατήρηση στιλπνότητας μετά 
από 1000 ώρες. 

> μετά την εφαρμογή 
Για την καταλληλόλητα των διαδικασιών μετά τη βαφή, όπως την μεταμορφοποίηση, τη χρήση υλικών αρμολόγησης, συγκολλητικών 
κ.λπ. συμβουλευτείτε τη ΝΕΟΚΕΜ. Γενικά τα χρώματα πούδρας κλάσης 2, όπως τα PP600, έχουν περιορισμένες ιδιότητες 
μεταμορφοποίησης. Το χαμηλότερο πάχος του φιλμ, η υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή αντικειμένου, η όσο το δυνατό 
συντομότερη επεξεργασία των αντικειμένων μετά τον πολυμερισμό, συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Σε 
κάθε περίπτωση προτείνονται προκαταρκτικές δοκιμές και βελτιστοποίηση της διαδικασίας, πριν από την πλήρη παραγωγή. 

> συντήρηση 
Γενικά, τα επιστρωμένα μέρη πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς: «Καθαρισμός και προστασία, πρόσοψη και 
μνημείο RAL-GZ 632». Για συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση, συμβουλευτείτε τo: «Neokem 
Αρχιτεκτονικές Σειρές: Οδηγίες Καθαρισµού & Συντήρησης των Βαµµένων Profil Αλουµινίου» που διατίθεται από τη NEOKEM. 

> αποθήκευση-διάρκεια ζωής  
Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται σε κλειστές συσκευασίες ξηρό, και σε θερμοκρασίες κάτω των 25 °C. 
Διάρκεια / Συνιστώμενη ημερομηνία επανεξέτασης: 36 μήνες από την ημέρα παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
παραπάνω συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού προηγηθεί έλεγχος 
ελεύθερης ροής της πούδρας,  των μηχανικών ιδιοτήτων και της εμφάνισης του φιλμ. Η παράταση έχει μέγιστη διάρκεια 6 μήνες μετά 
τον έλεγχο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αποθήκευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικρότερη διάρκεια ζωής.  

 



  

Αποποίηση ευθυνών: Το παρόν δελτίο τεχνικών δεδομένων έχει ως στόχο να σας συμβουλεύσει. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες προέρχονται από την εμπειρία μας, καθώς και από την εμπειρία 
εξειδικευμένων εργαστηρίων. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι συμβουλές που δίνουμε για το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε την κατάσταση του 
υποστρώματος ούτε τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Επομένως, εκτός εάν συμφωνήσουμε ρητά γραπτώς να το πράξουμε, δεν 
αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη, όπως και αν προκύψει, για την απόδοση του προϊόντος ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος. Η εφαρμογή και η 
χρήση των προϊόντων μας τίθενται υπό την ευθύνη σας. Αυτό δεν αποτελεί επίσημη ή σιωπηρή εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της 
εφαρμογής και του ελέγχου των προϊόντων για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο ενδέχεται να 
τροποποιηθούν βάσει της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη προϊόντων 
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> προφυλάξεις ασφαλείας 
Τα PP 600 Mesogeios προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες εφαρμοστές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε πάντα το σχετικό δελτίο δεδομένων υλικού (SDS) που παρέχεται. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
το SDS δεν είναι διαθέσιμο, επικοινωνήστε με τη NEOKEM για να λάβετε ένα αντίγραφο. 


