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TROPIKAL 840 
χρώμα για τα ύφαλα του 
σκάφους ενισχυμένης 
προστασίας 

 

Το TROPIKAL 840 είναι ενισχυμένο υφαλόχρωμα για 
την προστασία των σκαφών από την προσκόλληση 
οστρακοειδών και χόρτου. Είναι κατάλληλο για 
πλαστικά, ξύλινα και σιδερένια σκάφη και για 
ταχύτητες μέχρι 35-40 μίλια/ ώρα. Παρουσιάζει 
αλλαγή στην απόχρωση του όταν βρίσκεται εντός 
νερού λόγω της σύστασης του.. 
 

 ΑΠΟΔΟΣΗ 
 7±2m2/kg 

 

 ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 MATT 

 

 ΑΡΑΙΩΣΗ 
 5-10% WHITE SPIRIT 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
 1 ώρα* 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ 
 4-5 ώρες* 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 2  στρώσεις 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ρολό, πινέλο και spray airless 

 

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

ΜΠΛΕ 840 
ΚΟΚΚΙΝΟ 841 
ΠΡΑΣΙΝΟ 842 
ΜΠΕΖ 843 
ΓΚΡΙ 846 

2.00 ±0,05gr/cm3 

ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03) 77±2 % * 

ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98) 62±3 % * 

ΙΞΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25ºC) KU 100±5* 

ΙΞΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 250C) ΚU 85±5* 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905) 98% | 150μm υγρό 
φιλμ** 

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (600) (ISO 2813-99) 25±3 * 

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (200) (ISO 2813-99) 1±2 * 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ 130μm (±10μm) / 2 
στρώσεις 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ min 10°C -max 30°C 
 

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE 
Δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 
2004/42/ΕΚ. 

  

• αυτοκαθαριζόμενο 
• ιδανικό για όλα τα σκάφη 
• υψηλής απόδοσης 
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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι 
η επιμελημένη προεργασία.  
 
► Νέες καρίνες: 

Πλένουμε την επιφάνεια με καθαριστικό και ξεπλένουμε 
με νερό. Απομακρύνουμε έλαια, λάδια, αλάτι κλπ με 
White Spirit. Γυαλοχαρτάρουμε όπου είναι απαραίτητο. 
Ξεπλένουμε με νερό και αφήνουμε την επιφάνεια να 
στεγνώσει. Ασταρώνουμε 1-2 στρώσεις με το 
κατάλληλο υπόστρωμα, UNI PRIMER (πολυεστερικές), 
POLACRYL 301 ή MARINE ΜΙΝΙΟ (ξύλινες επιφάνειες), 
X-RUST ή MARINE ΜΙΝΙΟ (μεταλλικές επιφάνειες). Για 
την καλύτερη πρόσφυση του TROPIKAL 840 συνίσταται 
η εφαρμογή 1-2 στρώσεων UNI PRIMER πάνω από 
οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα. 

► Συντήρηση – ήδη βαμμένες καρίνες:  
Πλένουμε την επιφάνεια με νερό. Αφού στεγνώσει 
αφαιρούμε παλιά και σαθρά χρώματα. Σε περίπτωση 
που δεν είναι συμβατό το παλιό υφαλόχρωμα με το 
TROPIKAL 840, γυαλοχαρτάρουμε και ασταρώνουμε 
με 1-2 στρώσεις UNI PRIMER. Σε κάθε περίπτωση, 
εφαρμόζουμε δύο στρώσεις TROPIKAL 840. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

 ΞΥΛΟ 

 ΜΕΤΑΛΛΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
► Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση.  
► Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με 

κατάλληλο γυαλόχαρτο. 
► Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη 

των 0°C ή πριν από βροχή.  
► Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην 

έρχεται σε απ’ ευθείας έκθεση με την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

► Για βαφή με πιστόλι airless: άνοιγμα μπεκ πιστολιού: 
0.017-0.021 inches, πίεση αέρος: 100 bar. 

► Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με 
WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με σαπούνι ή 
απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό 
Πιστολιού THINNER 135. 

► Συνίσταται το σκάφος να ρίχνεται στη θάλασσα μετά 
από 4-5 ώρες από την εφαρμογή του TROPIKAL 840 και 
για καλύτερα αποτελέσματα όχι αργότερα από 24 ώρες. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
► Σε νέες επιφάνειες από πολυεστέρα είναι σημαντική η 

απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών. Συνίσταται η 
παρακάτω διαδικασία:  
Πλένουμε και τρίβουμε την επιφάνεια με ζεστό νερό και 
σαπούνι ( απορρυπαντικό ). 
Ακολουθεί πολύ καλό ξέπλυμα, στέγνωμα και 
καθάρισμα με διαλυτικό.  
Στη συνέχεια γυαλοχαρτάρουμε και απομακρύνουμε τη 
σκόνη με σκουπάκι και πανί βρεγμένο με διαλυτικό. Η 
επιφάνεια είναι τώρα έτοιμη να βαφεί.  
Με κάθε άλλη διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος κατά το 
γυαλοχαρτάρισμα να εγκλωβιστούν μέσα στην 
επιφάνεια οι λιπαρές ουσίες και να είναι αδύνατη στη 
συνέχεια η βαφή.  

► Σε νέες επιφάνειες από χάλυβα και μόλυβδο είναι 
σημαντική η απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών.  

► Το προϊόν περιέχει ενώσεις του χαλκού και ειδικές 
δραστικές ουσίες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών και θαλάσσιας χλωρίδας. 

► Δεν περιέχει TBT. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
► Διατίθεται σε Μπλε / Κόκκινο / Πράσινο / Μπεζ / Γκρι 

σε συσκευασίες των 1kg, 5kg και 20kg. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
3 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε 
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του 
δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο 
σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε 
θερμοκρασία 5-30°C. 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 παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. 
Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί 
και καθαρίστε τα αμέσως με THINNER 135 ή με οποιοδήποτε 
διαλυτικό νίτρου ή πολυουρεθάνης. Μην αδειάζετε τα υγρά 
πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία 
και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το 
αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται 
αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και 
νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών. 
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 
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