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CORROLUX 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Αντισκωριακό γυαλιστερό βερνικόχρωμα κατάλληλο για τη βαφή νέων, καθώς και 
παλαιών μεταλλικών επιφανειών ήδη σκουριασμένων. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή 
μεταλλικών επιφανειών με ένα μόνο προιόν χωρίς αντισκωριακό, προσφέροντας έτσι 
σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών. 
Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Στιλπνότητα : Στιλπνό με γυαλάδα 84-88 μονάδες στις 600. 

 
Ειδικό βάρος : 1,18-1,21 kg/lt (Λευκό).   

0,98-1,00 kg/lt (Μαύρο). 
1,00-1,20 kg/lt (Αποχρώσεις). 
 

Απόδοση : 15-17 m2/lt ανά στρώση. 
 

Αραίωση : Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX  WHITE SPIRIT για 
εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 12%  με Διαλυτικό Νο1 της 
VECHRO για εφαρμογή με πιστόλι. 
  

Κατηγορία VOC:  
 

:  «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα».  
Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC 
προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 485 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της 
Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές 
ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1- 3  ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
και την απόχρωση. 
 

Επαναβαφή  : Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή και αφού έχει επέλθει 
σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. 
 

Αντιδιαβρωτική 
προστασία 

: Σε 240 ώρες (10 ημέρες) αλατονέφωση, το προϊόν σε πάχος ξηρού 
φιλμ 100 μικρά παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά. 
 

Αποχρώσεις : Λευκό, Μαύρο και Έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου. 

ΣΣΤΤΙΙΛΛΠΠΝΝΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΚΚΩΩΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΚΚΟΟΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ      
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml και 2.5lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικής ή κακής συνοχής υλικά, όπως 
ξεφλουδισμένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σκουριάς, γράσσα, άλατα, ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή πρόφυση. Καθαρίστε την επιφάνεια με SMALTOLUX  WHITE SPIRIT.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις CORROLUX (πάχος ξηρού φιλμ 80-120 μm) για να 
επιτύχουμε μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία και λείο-ομοιόμορφο φινίρισμα. 
Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της 
υπό βαφή επιφανείας. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη 
με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα 
με διαλυτικό και σαπουνάδα.   
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ* 
                     
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 


