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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ο EPOXY PUTTY MARINE είλαη επνμεηδηθόο ζηόθνο 2 

ζπζηαηηθώλ, θαηάιιεινο γηα εθαξκνγέο κε πγξαζία ή κέζα ζην 

λεξό. Πιάζεηαη – αλακηγλύεηαη κε ηα ρέξηα ζαλ πιαζηειίλε θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα ζε γιπθό ή ζαιάζζην λεξό. Πξνθέξεη 

γξήγνξε θαη ηζρπξή ζπγθόιιεζε ζε fibreglass, κέηαιιν, μύιν, 

ηζηκέλην, θεξακηθά θιπ. Πξνζθέξεηαη ζε κνξθή νκόθεληξνπ 

θπιίλδξνπ όπνπ ν ζθιεξπληήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ. Σν ρξώκα ηνπ EPOXY PUTTY MARINE από 

γαιάδην κεηαηξέπεηαη ζε ιεπθό κεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δθαξκνγέο κε πγξαζία ή κέζα ζην λεξό 

 Πνιύ ηζρπξόο 

 Πνιύ γξήγνξε ζπγθόιιεζε 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 πγθόιιεζε πνιιώλ πιηθώλ 

 Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία (120C) 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζην λεξό  

 Μπνξεί λα ηξηθηεί, λα βαθηεί θαη λα επεμεξγαζηεί κεραληθά 

 Γεκίδεη θελά ζε αλνκνηνγελείο επηθάλεηεο 

 Μεγάιε αληνρή ζηε κεραληθή θαηαπόλεζε 

 Γελ ζθνπξηάδεη 

 100% ζηεξεά 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Ο EPOXY PUTTY MARINE είλαη θαηάιιεινο γηα ηζρπξέο θαη 
κόληκεο επηζθεπέο ζε ρηππήκαηα, γξαηδνπληέο, ηξύπεο, 
θνςίκαηα ζε fiberglass, κεηαιιηθά θαη μύιηλα θαηαζηξώκαηα 
θαη ύθαια ζθαθώλ, κεηαιιηθνύο ζσιήλεο, ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, θιάληδεο κε δηαξξνέο, δεμακελέο κε πόζηκνπ 
λεξνύ, θαινξηθέξ, θηβώηηα κπαηαξηώλ, λεξνρύηεο, ιεθάλεο 
ηνπαιέηαο, πηζίλεο θιπ.  

 EPOXY PUTTY MARINE είλαη ηδαληθόο γηα πεξηπηώζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
 
 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο πνπ ζα θνιιήζεηε είλαη ζηεγλέο θαη 

θαζαξέο από ζθόλε, ιίπε, γξάζα θιπ.  
2. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα αγξηέςηε ηηο επηθάλεηεο κε έλα 

γπαιόραξην.  
3. Φνξώληαο γάληηα θόςηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα επνμεηδηθνύ 

ζηόθνπ θαη πιάζηε ηνλ κε ηα δάρηπια ην ιηγόηεξν γηα έλα ιεπηό ή 
κέρξη λα απνθηήζεη νκνηνγελέο ιεπθό ρξώκα. 

4. Δάλ ε αλάκημε είλαη δύζθνιε, δεζηάλεηε ην ζηόθν ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ ή ειαθξώο πεξηζζόηεξν 

5. Δθαξκόζηε ην κίγκα εληόο 5-10 ιεπηώλ ζηελ επηθάλεηα 
θιείλνληαο πξνζεθηηθά όια ηα θελά. 

6. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην ζηόθν γηα ζπγθόιιεζε ηνπνζεηήζηε κηθξή 
πνζόηεηα θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο. Δλώζηε ηηο επηθάλεηεο θαη 
εθαξκόζηε δύλακε κέρξη ηε πιήξε ζπγθόιιεζε.   

7. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην ζηόθν γηα γέκηζκα ή επηζθεπή πηέζηε κε 
δύλακε ζην ζεκείν επηζθεπήο θαη δηακνξθώζηε ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα κε ζπάηνπια ειαθξά βξεγκέλε κε θαζαξό λεξό.   

8. Γηα λα πεηύρεηε ιεία επηθάλεηα πεξάζηε ην ζηόθν κε έλα βξεγκέλν 
παλί πξηλ ζθιεξύλεη. 

9. Μεηά από 20-30 ιεπηά ν επνμεηδηθόο ζηόθνο ζα ζθιεξύλεη ζαλ 
κέηαιιν. 

10. Πεξηκέλεηε 60 ιεπηά πξηλ ηξίςεηε ή ηξππήζεηε ηνλ επνμεηδηθό 
ζηόθν. 

11. Η πιήξεο ζθιήξπλζε ηνπ EPOXY PUTTY MARINE γίλεηαη ζε 24 
ώξεο.  

πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε 

εθαξκνγή 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν θιεηδί γηα κία επηηπρεκέλε ζπγθόιιεζε είλαη ε θαιή αλάκημε. 

 Ο ρξόλνο σξίκαλζεο ηνπ πξνηόληνο γηα εθαξκνγέο κέζα ζην 
λεξό εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ όπσο αθξηβώο 
επεξεάδεηαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο γηα 
εθαξκνγέο έμσ από ην λεξό. Όζν ρακειόηεξε ε ζεξκνθξαζία 
ηόζν καθξύηεξνο ν ρξόλνο σξίκαλζεο. 

 Ο EPOXY PUTTY MARINE δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θύιαμε ηξνθίκσλ ε πνηώλ 
γηαηί ε ζπγθόιιεζε παξόιν πνπ θαίλεηαη αζθαιήο θαη θαζαξή 
κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ είζνδν βαθηεξίσλ από ην πεξηβάιινλ. 

 Γελ είλαη θαηάιιεινο γηα ζπγθόιιεζε θξίζηκσλ ζεκείσλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα απεηιεζεί ε αζθάιεηα ζαο όπσο 
π.ρ. εμαξηήκαηα ζε θνπξεπηηθέο κεραλέο γθαδόλ. Μεξηθά 
αληηθείκελα πξνέξρνληαη από θαινύπηα πνιπκεξώλ όπσο 
πνιπαηζπιελίνπ ε πνιππξνππιελίνπ θαη δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 
λα επηδέρνληαη ζπγθόιιεζε. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ε 
ζπγθόιιεζε δελ είλαη δπλαηή ή ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ρεκηθή 
θαηεξγαζία γηα λα επηηεπρζεί ζπγθόιιεζε 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή κε λεξό θαη 

ζαπνύλη. Σν πνιπκεξηζκέλν πιηθό κπνξεί λα αθαηξεζεί κόλν κε 

κεραληθά κέζα. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Display box 50gr 01834  5204094018391

   

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Υξώκα κίγκαηνο: Άζπξν 

Υξόλνο δσήο κίγκαηνο: 15 ιεπηά ζηνπο 20
0
C  

θιεξόηεηα Shore D: 65 

Γύλακε δηάηκεζεο:  

ε κέηαιιν: 6.2MN/m² 

ε fiberglass:  3.4MN/m² 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: 120
0
C ζπλερήο έθζεζε  

       150
0
C πεξηνδηθή έθζεζε 

Ζιεθηξηθή αληίζηαζε: 30000 megohms  

Γηειεθηξηθή δύλακε: 300 volts/mil 

Αληνρή ζε ζιίςε: 75MN/m
2
 

Αληνρή ζηα ρεκηθά: Αληνρή ζε πδξνγνλάλζξαθεο, 

αινγνλάλζξαθεο, θεηόλεο, αιθνόιεο, εζηέξεο, άιαηα θαη βάζεηο. 

Δπεμεξγαζία: Μπνξεί λα γπαινραξηαξηζηεί θαη λα ηξππεζεί κεηά 

ηε ζθιήξπλζε. Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα 

Βαθή: Μπνξεί λα βαθηεί. Κάληε κία δνθηκή θαηαιιειόηεηαο πξηλ 

ηελ εθαξκνγή. Σν θαιό γπαινραξηάξηζκα κπνξεί λα βνεζήζεη.

  

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 18 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Κύιηλδξνο 50gr 

 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H317: Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε H319: Πξνθαιεί 

ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό H412: Δπηβιαβέο γηα ηνπο 

πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο P264: 

Πιέλεηε ην κνιπζκέλν δέξκα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P273:  

Να απνθεύγεηε ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ P280: Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο 

γηα ηα κάηηα / ην πξόζσπν P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ 

ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό. P305+P351+P338: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 

λεξό γηα αξθεηά ιεπηά Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 

ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. P333+P313: Δάλ 

παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: 

πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό. P337+P313: Δάλ δελ 

ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε 

γηαηξό. P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο 

εζληθνύο θαλνληζκνύο. Πεξηέρεη: EPOXY RESIN (Number average 

MW <= 700 ) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


