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MARITRANS  FINISH 
 

ΔΙΑΦΑΝΕ, ΑΣΙΝΕ-ΜΑΣ, ΕΠΙΣΡΩΣΙΚΟ ΣΕΛΙΚΗ ΣΡΩΗ 
 

Πεπιγπαθή Πποϊόνηορ Πλεονεκηήμαηα 

  

Τν MARITRANS  FINISH είλαη έλα δηαθαλέο, ζαηηλέ/καη, 
εκίζθιεξν επηζηξσηηθό ηειηθήο ζηξώζεο αιηθαηηθήο 
πνιπνπξεζάλεο ελόο ζπζηαηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαλ καη ηειείσκα πάλσ από ην δηαθαλέο ζηεγαλσηηθό 

MARITRANS .  

Τν MARITRANS  FINISH παξέρεη αληνρή ζηελ 

ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV), δελ θηηξηλίδεη, είλαη 
αλζεθηηθό ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο,  ζηελ ηξηβή 
θαζώο θαη ζε θνηλά ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά. 
 

Τν MARITRANS  FINISH πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία 

ηνπ ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.  
 

 Δύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε). 

 Γίλεη ζηελ επηθάλεηα έλα ζαηηλέ-καη θηλίξηζκα. 

 Αλζεθηηθό ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV) 

 Γελ θηηξηλίδεη 

 Γελ θηκσιηώλεη επηθαλεηαθά. 

 Παξέρεη αξθεηή ειαζηηθόηεηα, ώζηε λα αθνινπζεί θηλήζεηο ηεο 
επηθάλεηαο. 

 Αλζεθηηθό ζε ζηάζηκα λεξά. 

 Αλζεθηηθό ζε παγεηό. 

 Οηθνλνκηθό. 
 

Υπήζειρ Καηανάλωζη 

 

Τν MARITRANS  FINISH ρξεζηκνπνηείηαη σο 
επηζηξσηηθό ηειηθήο ζηξώζεο πάλσ από ην δηαθαλέο 

ζηεγαλσηηθό πιηθό πνιπνπξεζάλεο MARITRANS  ζε: 

 

 Μπαιθόληα 

 Βεξάληεο 

 Ταξάηζεο 

 Ξύιν 

 Γπάιηλεο επηθάλεηεο 

 Υαιόηνπβια, θιπ 
 
 

 
200 gr/m

2
 εθαξκνζκέλν ζε κία ζηξώζε.  

 
Η θαηαλάισζε απηή βαζίδεηαη ζε επίζηξσζε κε ξνιό πάλσ ζε ιεία 
επηθάλεηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Παξάγνληεο όπσο ε 
απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή 
πγξαζία, ν ηξόπνο εθαξκνγήο θαη ε επηζπκεηή ηειηθή εκθάληζε 
(θηλίξηζκα) κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ πξνηεηλόκελε θαηαλάισζε. 
 
Υπωμαηιζμοί 

 

Τν MARITRANS  FINISH δηαηίζεηαη ζε δηαθαλέο. 

 
  

Σεσνικά ζηοισεία 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

Σύζηαζε Αιηθαηηθή Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε   

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ Κακία δηαξξνή  DIN 1928, Test A 

Πξόζθπζε ζην MARITRANS  >2 N/mm 
2
  ASTM D 903 

Σθιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore D) 35 + 5 ASTM D 2240 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C έσο 35

0
C  

Σπλζήθεο: 20
o 
C, 50% RH Φξόλνο παηήκαηνο 1-3 ώξεο 

Φξόλνο πνιπκεξηζκνύ 24 ώξεο 

 



 

 

Εθαπμογή 

Πποεηοιμαζία ςποζηπώμαηορ 

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. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία ηεο επηθάλεηαο δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην 5%. Οη αθαζαξζίεο, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.  
ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνεηε ηην επιθάνεια με νεπό. 

 
Αζηάπωμα 

Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ σξίκαλζε ηνπ επηζηξσηηθνύ πιηθνύ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 
5

0
C θαη 35

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

πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα. 
 

8-12 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο ζηξώζεο ηνπ MARITRANS , απιώζηε ην δηαθαλέο πιηθό δίαζηξσζεο ηειηθήο 

ζηξώζεο MARITRANS  FINISH, κε ηελ βνήζεηα ξνινύ, πηλέινπ ή ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο (airless spray) ζε κία ζηξώζε.  
 

ΣΥΣΤΑΣΗ: Σπληζηνύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ MARITRANS  FINISH κε ξνιό, ζηαπξσηά. 
 

ΠΡΟΟΥΗ: Σο MARITRANS  FINISH ππέπει να ηοποθεηηθεί ηο απγόηεπο 12 ώπερ μεηά ηην εθαπμογή ηος MARITRANS , 
ώζηε να επιηςγσάνεηαι η μέγιζηη δςναηή ππόζθςζη και ένωζη μεηαξύ ηοςρ. 
 

 
ςζκεςαζία και αποθήκεςζη 

Τν MARITRANS  FINISH παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 15kg, 10kg, 5kg θαη 1kg. 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. 
 
Μέηπα αζθαλείαρ 

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 δ ηαδηθαζίεο 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. 

 

 


