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Το Orion είναι ένα υλικό 

επικάλυψης για εξωτερική 

και εσωτερική χρήση. 

Αποτελείται από κόκκους 

φυσικού μαρμάρου που 

βγαίνουν από τα περίφη-

μα ορυχεία της Ιταλίας. 

Εφαρμόζεται σε επιφάνει-

ες σοβά, μπετόν, μωσαϊκά, συστήματα θερμομό-

νωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. 

Επιπλέον χάρη στις ζεστές αποχρώσεις την αβρή 
του όψη που μοιάζει σε γρανίτη χρησιμοποιείται ήδη 
και στις εσωτερικές προσόψεις, ειδικά τα δωμάτια, 
τις εισόδους, τα κενά σκάλας και τους διαδρόμους. 
Το Orion είναι δύο τύπων ανάλογα με το μέγεθος 
των κόκκων: "F" 0,7 -1,2mm -"R" 0,2 - 1,8mm. Οι 48 
φυσικές αποχρώσεις  μαρμάρου.  
 

 
 
•Είδος συνδετικού :            Stiren Akrylic Co 
                                         polymer.                                                                    
• Μέση Κατανάλωση:          "F" 3 - 3,5 kg/m 
                                         "R" 4 - 4,5 kg/m 
 • Διαπερατότητα               100 gr./m² 24 
    ατμών (sb):                     ώρες % 60 UR 25°C  

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:18 μήνες στους 10
0
C 

                                        έως  30
0
C.       

• Θερμοκρασία εφαρμογής:5°C έως  35°C.         
• Ανοιχτός χρόνος             3 ώρες. Δεύτερο χέρι  
  στεγνώματος:                  μετά από 8 ώρες.  
• Ειδικό βάρος:                 1,9 kg. / lt. 
• ph:                             8,5÷0,5 
• Αποθήκευση :                   Διατηρείται σε δροσε-  

                                           ρό και στεγνό μέρος 

                                           στους +5°C για 12 μήνες 

                                                                                               

 
 
1. Προετοιμασία υποστρώματος: 

Νέες επιφάνειες: Δεν χρειάζεται αστάρωμα με 
εξαίρεση τα ανοιχτά χρώματα. 

Στα ανοιχτά χρώματα εφαρμόστε Saif Seal Coat 

Quartz. 

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να 

είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται 

από ξεφλουδισμένα χρώματα ή ότι άλλο. Λύνετε 

και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που 

τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι 

Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να 

σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε 

ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή. 

Γύψινες επιφάνειες: Βάφετε με 1 χέρι Saif Seal 

Coat Quartz αραιωμένο κατά 20%. 

Ξύλινες επιφάνειες: Απλώνετε 1 χέρι Opalite 

αραιωμένο  κατά 5-10 %. Το αφήνετε να 

στεγνώσει για 12 ώρες περίπου. Μετά 

εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz. 

Ειδικές επιφάνειες : Αν υπάρχουν λεκέδες στην 

επιφάνεια (π.χ. κάπνα) αφού βουρτσίσετε και 

καθαρίσετε τον τοίχο εφαρμόζετε στα σημεία αυτά 

1 χέρι No Smoke (βαφή χλωρό-καουτσούκ 

βάσεως διαλυτικού). Αφού στεγνώσει εφαρμόζετε 

1 χέρι Saif Seal Coat Quartz. 

1.   Εφαρμογή:  
 

Ανακατεύετε καλά το προϊόν και το απλώνετε με 

ανοξείδωτο ατσάλινο μυστρί. Για να είναι ίδιο το 

πάχος παντού, αφαιρείτε το πλεόνασμα με το 

μυστρί. Περιμένετε για 5-10 λεπτά (έχει σχέση με 

την θερμοκρασία του χώρου). Ισιώνετε πιέζοντας 

το προϊόν που εφαρμόστηκε πιέζοντας ελαφρά με 

ένα νωπό μυστρί.  Μην εφαρμόζετε όταν βρέχει ή 

κάτω από τον ήλιο ή όταν η θερμοκρασία πέσει 

κάτω των +5°C. Η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να 

είναι κάτω των +5ºC το βράδυ της εφαρμογής.  Η 

ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας εφαρμογής του 

Orion της σειράς Χ θα πρέπει να είναι +2°C. 

 

Δοχείο των  5 - 25 kg. 
 
 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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