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9 1 2  Μ ΙΝ ΙΟ  M A R I N E  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ισχυρότατο αλκυδικό, αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα για νέες ή ήδη 

βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει ισχυρά αντισκωριακά 

πηγμέντα που προστατεύουν το μέταλλο από τη διάβρωση και την 

σκουριά. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση. 

Εξουδετερώνει τις οξειδωτικές ιδιότητες της υγρασίας. Συνιστάται ως 

υπόστρωμα σε ξύλινες επιφάνειες, ειδικά σε αυτές που εκτίθενται στην 

ύπαιθρο, καθώς και σε ξύλινα σκάφη, για προστασία από τη σήψη. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,49-1,53  

Ιξώδες : 3.500 -5.000 mPas(ASTMD2196-86 25οC) 

Αραίωση : 5% με Διαλυτικό Νο 806 

Απόδοση : 13-14m2/ltανά στρώση 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 15 - 30λεπτά και επαναβάφεται σε 12ώρες 

Αποχρώσεις : Πορτοκαλί 

Συσκευασία : 750ml, 2,5lt, 5lt, 20lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος:Δ, Ειδικά 

επιχρίσματα ενός συστατικού) 

 Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι.Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το 

δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  μέσα στο δοχείο και 

καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως 

μετά  πλύνετε τα με ζεστό νερό και  σαπουνάδα. 

Συνθήκες εφαρμογής : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 

35οC 

Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5οC έως 40oC σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο 

μετά από κάθε χρήση. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, 

σκόνες, σαθρή σκουριά κτλ. Συνίσταται η εφαρμογή δύο στρώσεων. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Κίνδυνος 

 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  Ύποπτο για πρόκληση 

καρκίνου  Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα   

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα  Ύποπτο για πρόκληση 

βλάβης στη γονιμότητα ή σто έμβρυο  Προκαλεί βλάβες στα όργανα υστερα από παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση (Εισπνοή). 

 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης 

ABC για κατάσβεση  Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.  Διάθεση του 

περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες 

και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως.  

 

Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο 

Περιέχει Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανό να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα 

παιδιά. 

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%); Μίνιο  

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Μόνο για επαγγελματική χρήση 

     

 


