
 

 

   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Πεξηγξαθή Πξντόληνο Πιενλεθηήκαηα 

  
Τν MARISEAL® 420 είλαη κία εκίζθιεξε, εμαηξεηηθά αλζεθηηθή 
πξνζηαηεπηηθή βαθή αιηθαηηθήο πνιπνπξεζάλεο, ελόο 
ζπζηαηηθνύ γηα ρξήζε πάλσ από ην MARISEAL® 250 θαη 
MARISEAL® 260 σο πξνζηαηεπηηθό ελάληηα ζηελ θπζηθή 
θηκσιίσζε, ηελ θαηαπόλεζε, ηξηβή θαη θζνξά. 
Τν MARISEAL® 420 είλαη έγρξσκν, παξέρεη εμαηξεηηθή αληνρή 
ζηνλ ήιην, δελ θηηξηλίδεη θαη δελ θηκσιηώλεη. Καζαξίδεηαη πνιύ 
εύθνια θαη παξέρεη κεγάιε αληνρή ζηελ δηαηήξεζε ηνπ 
ρξσκαηηζκνύ. 
 

Τν MARISEAL  420 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηνπ 
ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.  
 

 Δύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε). 

 Παξέρεη κεγάιε αληνρή ζηελ ηξηβή. 

 Παξέρεη ζηαζεξόηεηα ρξσκαηηζκνύ. 

 Γελ παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο επηθαλεηαθήο 
θηκσιίσζεο. 

 Γελ θηηξηλίδεη. 

 Γελ πδξνιύεηαη θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεκεία όπνπ 
ιηκλάδνπλ λεξά. 

 Γελ καιαθώλεη ην θαινθαίξη θαη δελ ζθιεξαίλεη ηνλ 
ρεηκώλα, δηόηη δηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε 
ζεξκνθξαζίεο από -30

o 
C έσο +90

o 
C. 

 Αλζεθηηθό ζε παγεηό. 

 Παξέρεη αξθεηή ειαζηηθόηεηα, ώζηε λα αθνινπζεί ηηο 
θηλήζεηο ηεο επηθάλεηαο. 

 Η επηθάλεηα παξακέλεη βαηή (πςειή θπθινθνξία πεδώλ) 
 

Υξήζεηο Καηαλάισζε 

 
Τν MARISEAL® 420 ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζηαηεπηηθό πάλσ 
ζην πνιπνπξεζαληθό ζηεγαλσηηθό MARISEAL® 250 ζε: 
 

 Κεξθίδεο Σηαδίσλ 

 Κνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 Βεξάληεο 

 Υπαηζ. ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 
 

Τν MARISEAL® 420 ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζηαηεπηηθό πάλσ 
ζην πνιπνπξεζαληθό ζηεγαλσηηθό MARISEAL® 250 ζε 
επηθάλεηεο κε πςειή θπθινθνξία πεδώλ. 
 

 
200 - 300 gr/m

2
 αλά ζηξώζε. Δθαξκόδεηαη ζε δύν ζηξώζεηο.  

 
 
Υξσκαηηζκνί 

 

Τν MARISEAL
 

420 δηαηίζεηαη ζε ιεπθό, κπεδ, γθξη θαη 

θεξακηδί. 
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MARISEAL  420 

    ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΔ ΑΝΣΙΣΑΗ 
UV  
    Δπηθάλεηεο πςειήο θπθινθνξίαο πεδώλ 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Δθαξκνγή 

Πξνεηνηκαζία ππνζηξώκαηνο 
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε βξσκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά θνκκάηηα. Η πεξηεθηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο ζε πγξαζία 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Με πιύλεηε ηελ επηθάλεηα κε λεξό. 

 
Φηλίξηζκα 

Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο πξέπεη λα είλαη 
κεηαμύ 10

0
C θαη 35

0
C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η 

πςειή πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα. 
 
Απιώζηε ηελ έγρξσκε πξνζηαηεπηηθή βαθή MARISEAL® 420 ζηαπξσηά πάλσ από ηελ πνιπκεξηζκέλε ζηξώζε ηνπ 
MARISEAL®  250, κε ηελ βνήζεηα ξνινύ ή ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο (airless spray).  
Μεηά από 2-4 ώξεο, θαη όζν ε επηθάλεηα εηλαη αθόκα ιίγν θνιιώδεο, επηζηξώζηε ηελ επόκελε ζηξώζε MARISEAL®  420. 
 
Καηά ηνλ πνιπκεξηζκό ηεο ηειεπηαίαο ζηξώζεο ηνπ MARISEAL®  250, πξέπεη λα γίλεη επίπαζε κε αξθεηή, ζηεγλή 
ραιαδηαθή άκκν (θνθθνκεηξία 0.4-0.8mm ή 0.1-0.3mm), ώζηε λα δνζεί ζηελ επίζηξσζε κεγαιύηεξε ζθιεξόηεηα θαη 
αληνρή.  
Σελ επόκελε εκέξα, ζθνππίδνπκε ηελ επηθάλεηα έηζη ώζηε ε ραιαδηαθή άκκνο ρσξίο πξόζθπζε λα απνκαθξπλζεί θαη 
επηζηξώλνληαη νη δπν ζηξώζεηο ηεο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο MARISEAL® 420. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, όζσλ αθνξά ηελ ζηεγάλσζε επηθαλεηώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ κε πςειή θπθινθνξία 
πεδώλ, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηερληθή ππνζηήξημεο.  

 
πζθεπαζία θαη απνζήθεπζε 

Τν MARISEAL 420 παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 20kg, 10kg θαη 5kg. Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη 
δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην 
ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5

0
-35

0
C. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, 

θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο. 
 
Μέηξα αζθαιείαο 

Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δύθιεθην. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ 
Αζθάιεηαο.  

 
 
 

 
 

 

Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα 
ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα 
ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο 
επζύλεο. Σε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ 
αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ 
καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο. 

 

 

Σερληθά ζηνηρεία 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ 

Σύζηαζε Αιηθαηηθή Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε   

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ Κακία δηαξξνή ζε πίεζε 7 αηκόζθαηξεο  DIN 1048 

Τάζε ζξαύζεο >100% ASTM D 412 

Πξόζθπζε ζην MARISEAL® 250 >2 N/mm 
2
  ASTM D 903 

Σθιεξόηεηα (Κιηκαθα SHORE A) >90 ASTM D 2240 

Αληηζηαζε UV Άξηζηε  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C έσο 35

0
C  

Σπλζήθεο: 20
o 
C, 50% RH Φξόλνο επαλαβαθήο 2-4 ώξεο 

Φξόλνο βαηόηεηαο  12-18 ώξεο 

Φεκ η θέο  αλ ηνρέο  Καιέο : Όμηλα θαη αιθαιηθά δηαιύκαηα (10%), θνηλά απνξξππαληηθά, ιάδηα 
θαη ζαιαζζηλό λεξό 


