
Interpon Redox
Η δική σας 
ολοκληρωμένη λύση 
για αντιδιαβρωτική 
προστασία 

Interpon. Το καλύτερό για εσάς.



Interpon Redox είναι η απόλυτη λύση αντιδιαβρωτικής προστασίας, που επιτρέπει στα προϊόντα σας να αντέχουν στις εξωτερικές 
συνθήκες και να παραμένουν πλήρως λειτουργικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή χρειάζεστε αξιόπιστα προϊόντα που 
ξεπερνούν τα όρια και παρέχουν βιώσιμη απόδοση. Και επειδή άνθρωποι όπως εσείς χρειάζονται Interpon.

Interpon Redox

Η δική σας ολοκληρωμένη λύση 
για αντιδιαβρωτική προστασία 

Από υπαίθριες παιδικές χαρές μέχρι πρατήρια βενζίνης, 
από πισίνες μέχρι χιονοδρομικούς αναβατήρες, η γκάμα 
Interpon Redox κάνει την αντιδιαβρωτική προστασία 
μία απλή διαδικασία. Τα συστήματά μας Interpon Redox 
ανταποκρίνονται επιτυχώς σε διάφορες μεταβλητές (από το 
υπόστρωμα μέχρι τη διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος), 
καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τους πελάτες να επιλέξουν 
το τέλειο σύστημα πούδρας βαφής που ταιριάζει στις ανάγκες 
τους. Προσφέροντας μια πλήρη σειρά πολυστρωματικών 
συστημάτων πούδρας, όπως αστάρια, ενδιάμεσα στρώματα 
και τελικά χρώματα σε ποικιλία αποχρώσεων, υφών και 
φινιρισμάτων, τα συστήματα Interpon Redox σας παρέχουν 
ολοκληρωμένη λύση για την αντιδιαβρωτική προστασία. 
Επιπλέον, οι πούδρες βαφής δεν χρησιμοποιούν επιβλαβείς 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) και παράγουν λίγα 
απόβλητα, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αντοχή στη 
διάβρωση, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

* To Triplex είναι γνωστό σε ορισμένες χώρες της Ασίας ως Three layer (Τριστρωματικό)

Interpon Redox One Coat
Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία έως και C4M σε μία 
μόνο στρώση βαφής
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Interpon Redox Triplex
Κορυφαίο τρι-στρωματικό σύστημα πούδρας για αντοχή 
σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
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Interpon Redox PZ
Το καλύτερο αντιδιαβρωτικό αστάρι πούδρας για 
αμμοβολισμένο χάλυβα
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Interpon Redox Plus
Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία για μεγάλη ποικιλία 
μεταλλικών υποστρωμάτων και μεθόδων προεργασίαςΙΣ
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Interpon Redox Active
Ανθεκτικό σύστημα με άριστη κάλυψη ακμών και μεγάλο 
εύρος συνθηκών πολυμερισμού
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Interpon Redox APA
Αποτρέπει την απαέρωση πορωδών υλικών όπως 
γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, ζάμακ και 
χυτοσίδηρος
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Ολοκληρωμένη λύση για αντιδιαβρωτική προστασία 
Η σειρά Interpon Redox περιλαμβάνει μια ποικιλία ασταριών, 
ενδιάμεσων στρωμάτων και τελικών χρωμάτων που παρέχουν 
την ιδανική λύση που χρειάζεστε για το περιβάλλον και το 
υπόστρωμα. Με χάλυβα που προστατεύεται καλύτερα με 
τριστρωματικά συστήματα και αλουμίνιο με διστρωματικά 
συστήματα, για παράδειγμα, δημιουργήσαμε την ευελιξία 
και την ιδιαιτερότητα που χρειάζεστε ώστε να παρέχεται μια 
σωστή λύση με την πρώτη φορά. 

Κορυφαία πλεονεκτήματα

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία 
Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε περισσότερες 
από 70 χώρες λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και με τα 
πλέον προηγμένα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο, 
διαθέτουμε βαθιά τεχνογνωσία σχετικά με την αντιδιαβρωτική 
προστασία ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση των 
προϊόντων σας. 

Εύκολη προδιαγραφή
Με το Interpon Redox είναι πιο εύκολο από ποτέ να βρείτε 
τη σωστή λύση για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Το νέο 
ψηφιακό εργαλείο που ονομάζεται «System Finder» (Ευρετήριο 
συστήματος) σας καθοδηγεί προς τον καλύτερο συνδυασμό 
πουδρών βαφής ανάλογα με το έργο και τις παραμέτρους. 
Με την υποστήριξη των εξειδικευμένων ομάδων πωλήσεων 
και τεχνικών μας, σας βοηθάμε σε όλη τη διαδικασία, από την 
επιλογή του ασταριού Redox και του τελικού χρώματος, μέχρι 
τη συνεχή φροντίδα για την σωστή εφαρμογή τους

Μέγιστη διάρκεια προστασίας
Οι πούδρες βαφής Interpon Redox παρέχουν μέγιστη διάρκεια 
ζωής, ακόμη και σε διαβρωτικά περιβάλλοντα C4 ή C5. Εξαιτίας 
αυτού, τα προϊόντα μας παρέχουν τον μεγαλύτερο χρόνο μέχρι 
την πρώτη συντήρηση, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους 
και των απαιτήσεων συντήρησης, αλλά και τα υψηλότερα 
επίπεδα απόδοσης. 

Η βιώσιμη επιλογή
Οι πούδρες Interpon Redox δεν περιέχουν πτητικές οργανικές 
ενώσεις, διαλύτες ή τοξικά συστατικά και παράγουν λιγότερα 
απόβλητα.  Η γκάμα πουδρών Interpon Redox ενισχύει 
τη μακροζωία των αντικειμένων σας, συμβάλλοντας στην 
προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών, 
δημιουργώντας προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για να 
διαρκούν.  

Αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς 
Οι πούδρες βαφής Interpon Redox είναι εύκολες στην 
εφαρμογή τους και πολυμερίζονται γρηγορότερα, επιτρέποντας 
την αύξηση της παραγωγικότητάς σας και τη διασφάλιση ότι 
όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς σπατάλη χρόνου.  



Τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας
Η αντιδιαβρωτική προστασία παρέχεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το υπόστρωμα και το περιβάλλον. Αυτό που παραμένει 
σταθερό είναι το σύστημα Interpon Redox, το οποίο επιτρέπει στη γκάμα προϊόντων να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα 
προστασίας. 

Παθητικοποίηση του Χάλυβα
Το αστάρι καθυστερεί την αντίδραση 
διάβρωσης ή/και εξουδετερώνει 
τα όξινα ιόντα με παρεμποδιστικά 
πιγμέντα, τα οποία μπορούν να 
παθητικοποιήσουν το χαλύβδινο 
υπόστρωμα.

Προστασία μέσω φραγής
Το αστάρι απομονώνει τον χάλυβα από 
το περιβάλλον του με φραγή των πόρων 
από το νερό και τον αέρα, εμποδίζει 
την απευθείας επαφή με οξυγόνο και 
άλλους διαβρωτικούς παράγοντες και 
προλαμβάνει την διάβρωση.

Καθοδική Προστασία
Το αστάρι περιέχει ψευδάργυρο 
που συνδέεται με τον χάλυβα 
και «θυσιάζεται» καθώς αντιδρά 
πρώτος με τα διαβρωτικά ιόντα και 
οξειδώνεται, ενώ ο χάλυβας παραμένει 
προστατευμένος.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Προστασία με παρεμποδιστικά πιγμέντα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΦΡΑΓΗ ΠΟΡΩΝ
Προστασία με σφράγισμα των πόρων με 

αστάρι

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Προστασία με θυσιαζόμενη άνοδο 

(σωματίδια ψευδαργύρου)
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Πολυ-στρωματική Προστασία
Όπως φαίνεται παρακάτω, τα αστάρια και το τελικό χρώμα 
εφαρμόζονται σε στρώσεις για την υψηλότερη δυνατή προστασία. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ
Φραγή

ΑΣΤΑΡΙ
Καθοδική Προστασία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

H²O

O²

Αντοχή στην ακτινοβολία 
UV, στην φθορά λόγω 
τριβών και μηχανική 
αντοχή (60-90 μ)

Αντιδιαβρωτική 
προστασία (120-240 μ)
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ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΣΤΑΡΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Αντοχή στην ακτινοβολία 
UV, στην φθορά λόγω 
τριβών και μηχανική 
αντοχή (60-90 μ)

Αντιδιαβρωτική 
προστασία (60-100 μ)
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ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Αντοχή στην ακτινοβολία 
UV, στην φθορά λόγω 
τριβών και μηχανική 
αντοχή (60-90 μ)

H²O
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Προσδιορίστε το κατάλληλο σύστημα Interpon Redox για τις απαιτήσεις του έργου σας

Κλίμακα αντοχής κατά  
ISO 12944:2018

Χαμηλή (L) έως 7 έτη

Μέτρια (M) 7 έως 15 έτη

Υψηλή (H) 15 έως 25 έτη 

Πολύ Υψηλή (VH)  περισσότερο από 
25 έτη

Interpon Redox One Coat

Interpon Redox Active

Interpon Redox Plus

Interpon Redox PZ

Interpon Redox Triplex

Interpon Redox One Coat

Interpon Redox Active

Interpon Redox Plus

Interpon Redox PZ

Interpon Redox Triplex

Χημική προεργασία

Μηχανική Προεργασία

C1

L

H

H

Δεν συνιστάται

Δεν συνιστάται

H

H M

H M

M

M

LH M

C2 C3 C4 C5

LH M

LH M

Η κατάλληλη λύση βαφής 
με πούδρα για κάθε έργο
Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ταχύτητα της διάβρωσης, όπως ο τύπος του 
μετάλλου και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται κάθε 
μεταλλικό προϊόν. Προσαρμοζόμενα σε διαφορετικά 
επίπεδα διαβρωτικών συνθηκών και διάρκειας ζωής, 
τα συστήματα Interpon Redox είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προστασίας και στους 
περιορισμούς εφαρμογής του κάθε προϊόντος. 



Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων
Όλα τα προϊόντα στην γκάμα Interpon Redox έχουν σχεδιαστεί για να είναι πολύ 
ανθεκτικά, παρέχοντας εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής για περιβάλλοντα C4 
και C5 σε σύγκριση με άλλες λύσεις βαφών. Η αποτελεσματικότητα είναι επίσης 
σημαντική: τα προϊόντα μας επιλέγονται εύκολα – ο οδηγός μας βασίζεται σε 
κατηγορίες διαβρωτικότητας κατά ISO 12944:2018 – και είναι εύκολα στην 
εφαρμογή, με μικρότερους χρόνους πολυμερισμού ώστε να είναι δυνατή η 
ολοκλήρωση των έργων εγκαίρως, κάθε φορά.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

��Εξαιρετικές ιδιότητες απαέρωσης

��Εξαιρετική κάλυψη ακμών

��Πολύ εύκολο στην εφαρμογή

��Εξαιρετική πρόσφυση με το τελικό χρώμα.

Αυτό το αστάρι έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε πορώδη 
υποστρώματα που είναι ευαίσθητα στην απαέρωση, καθώς 
το Interpon Redox APA βελτιώνει σημαντικά το φινίρισμα 
μειώνοντας δραστικά το φαινόμενο φυσαλίδων. Το Interpon 
Redox APA είναι ιδανικό για εφαρμογή σε γαλβανισμένο εν 
θερμώ χάλυβα, ζάμακ, χυτοσίδηρο και χυτό αλουμινίο. 

Interpon Redox APA 

ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΠΑΕΡΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

INTERPON REDOX APA

O²
O²

O² O²



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

���Ανθεκτικό προϊόν για χρήση ανεξάρτητα 
από τη μέθοδο προεργασίας, μειώνοντας 
το κόστος αφού δεν απαιτούνται 
πρόσθετες επενδύσεις για την 
προεργασία

��Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη 
ακτινοβολία που το καθιστά κατάλληλο 
για εξωτερική χρήση

��Μέθοδος εφαρμογής μίας στρώσης 
βαφής εξοικονομώντας χρόνο και κόστος

� Αντιδιαβρωτική προστασία έως και C4M 
παρέχοντας παρατεταμένη διάρκεια 
ζωής του αντικειμένου χάρη στην 
αντιδιαβρωτική προστασία

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το Interpon Redox One Coat παρέχει τη δυνατότητα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
έως και C4M σε μία μόνο στρώση βαφής. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές βαφές, οι 
οποίες απαιτούν αστάρι για πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία,και από τελικό 
χρώμα για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, το Interpon Redox One Coat 
προσφέρει ικανοποιητικά επίπεδα αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία με μία στρώση πούδρας βαφής. Κατάλληλο για εφαρμογές σε 
εξωτερικούς χώρους, η σειρά είναι διαθέσιμη σε μια ολοκληρωμένη γκάμα χρωμάτων 
καθιστώντας την επιλογή προϊόντων τόσο απλή όσο και η εφαρμογή τους. 

Interpon Redox One Coat



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

���Ισχυρή Προστασία έναντι της διάβρωσης και σκουριάς 
σε περιβάλλον C5 (25 έτη) 

���Ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό – μεγάλη αντοχή στην 
φθορά 

���Ευκολία στην εφαρμογή, σαν τις συμβατικές πούδρες 
βαφής 

���Κατάλληλο για πορώδη και μη- πορώδη υποστρώματα 

���Σχεδιασμένο για χρήση με χημική και μηχανική 
προεργασία 

���Με μεγάλο χρόνο αναμονής μέχρι την εφαρμογή του 
τελικού χρώματος

���Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων 

���Λείο φινίρισμα σε κάθε υπόστρωμα 

���Δεν περιέχει VOC, διαλύτες ή ψευδάργυρο

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Αυτή η πούδρα βαφής για φραγή πόρων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε πολλά 
είδη μεταλλικών υποστρωμάτων και σε επιφάνειες που έχουν περάσει από χημική ή 
μηχανική επεξεργασία Το διστρωματικό σύστημα περιλαμβάνει ένα εποξικό αστάρι 
και ένα τελικό χρώμα (πούδρα ή υγρό) για να παρέχεται ισχυρή προστασία έναντι της 
διάβρωσης και της σκουριάς (μέχρι και σε περιβάλλον C5). Εύκολο στην εφαρμογή και 
με λείο φινίρισμα, το Interpon Redox Plus έχει υψηλή αντοχή στη φθορά και είναι 
κατάλληλο για χρήση τόσο σε πορώδη όσο και σε μη πορώδη μεταλλικά υποστρώματα.

Interpon Redox Plus 

Το αστάρι Interpon Redox Active περιέχει ενεργά αντιδιαβρωτικά πιγμέντα που 
προκαλούν παθητικοποίηση και προστατεύουν το υπόστρωμα. Έχει αναπτυχθεί για να 
προσφέρει άριστη πρόσφυση στο τελικό χρώμα πούδρας . 

Ευέλικτο, ελεύθερο ψευδαργύρου αστάρι που προσφέρει προστασία ακόμα και 
σε διαφορετικά πάχη του μεταλλικού υποστρώματος του ίδιου έργου/προϊόντος. 
Προσφέρεται σε διάφορες αποχρώσεις ώστε να προσεγγίζει την απόχρωση του 
τελικού χρώματος, και μπορεί να διατηρηθεί χωρίς εφαρμογή του τελικού χρώματος 
έως και 6 εβδομάδες. Είναι κατάλληλο για σύνθετα αντικείμενα διότι είναι εύκολο 
στην εφαρμογή, προσφέρει εξαιρετική προστασία στις ακμές και διαθέτει μεγάλο 
εύρος συνθηκών πολυμερισμού.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

���Ανθεκτική αντιδιαβρωτική προστασία έως και 7 χρόνια σε διαβρωτικό 
περιβάλλον C5 για χάλυβα 

���Ευκολία εφαρμογής σε πολύπλοκα αντικείμενα 

���Κατάλληλο για αντικείμενα με διαφορετικό πάχος μετάλλου

���Ανταποκρίνεται καλά σε μεγάλο εύρος συνθηκών πολυμερισμού

���Παρέχει εξαιρετική προστασία στις ακμές 

���Σχεδιασμένο για να εφαρμοστεί μετά από χημική ή μηχανική 
προεργασία 

���Διατηρείται έως και 6 εβδομάδες μέχρι να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα

���Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων

���Συμβατό με πολλούς τύπους τελικού χρώματος 

���Δεν περιέχει VOC, διαλύτες ή ψευδάργυρο

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Interpon Redox Active



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

���Κορυφαία αντιδιαβρωτική προστασία σε 
περιβάλλον C5

���Συνδυασμός προστασίας με Φραγή & 
Καθοδική 

���Ιδανικό για περιβάλλον με υψηλή 
υγρασία

��Παρέχει εξαιρετική προστασία στις ακμές 

���Σχεδιασμένο για χρήση με μηχανική 
προεργασία 

���Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών 
χρωμάτων 

��Δεν περιέχει VOC ή διαλύτες

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το σύστημα Interpon Redox Triplex προσφέρει τα πλεονεκτήματα αμφότερης 
της παθητικοποίησης και της προστασίας με φραγή πόρων. Αυτό το τριστρωματικό 
σύστημα συνδυάζει το πλούσιο σε ψευδάργυρο αστάρι Interpon Redox PZ με το 
αστάρι φραγής πόρων Interpon Redox Plus – φινιρισμένο με το τελικό χρώμα Interpon 
της επιλογής σας. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για την προστασία χαλύβδινων αντικειμένων 
που έχουν υποστεί προεργασία αμμοβολής και είναι ιδανικό για περιβάλλον με 
υψηλή υγρασία ή/και αλατότητα. Αυτό το σύστημα συστήνεται για έντονα διαβρωτικό 
περιβάλλον έως και C4 και C5. 

Interpon Redox Triplex

* To Triplex είναι γνωστό σε ορισμένες χώρες της Ασίας ως Three layer (Τριστρωματικό)

Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων, το Interpon Redox PZ είναι η 
πούδρα βαφής με την καλύτερη απόδοση για αντιδιαβρωτική προστασία σε 
αμμοβολισμένο χάλυβα. Συνδυάζει ένα αστάρι φραγής με καθοδική προστασία 
μακράς διάρκειας, έναν οικονομικό συνδυασμό για προϊόντα που είναι είτε 
βυθισμένα στο έδαφος είτε πάνω από αυτό και χρησιμοποιεί ένα μοναδικό 
μείγμα ψευδαργύρου που εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο αγωγιμότητας για 
τη δημιουργία καθοδικών κελιών που προστατεύουν το μεταλλικό υπόστρωμα. 
Επιπλέον, το καλαίσθητο φινίρισμα χωρίς ατέλειες προσφέρει ένα φινίρισμα 
σημαντικά καλύτερης ποιότητας από άλλα συστήματα προστασίας ψευδάργυρου.  

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

���Άριστες επιδόσεις με αντιδιαβρωτική 
προστασία σε περιβάλλον έως και C5 

���Το καλύτερο αντιδιαβρωτικό αστάρι 
πούδρας για αμμοβολισμένο χάλυβα 

���Καλαίσθητο φινίρισμα χωρίς ατέλειες, 
ειδικά σε σύγκριση με άλλου τύπου 
προστασία ψευδαργύρου όπως το 
γαλβάνισμα ή ο ψεκασμός με ψευδάργυρο 

���Σχεδιασμένο για χρήση με μηχανική 
προεργασία 

���Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών 
χρωμάτων 

���Δεν περιέχει VOC ή διαλύτες

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Interpon Redox PZ 



Εύρεση λύσης που 
ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας
Σας προσφέρουμε πλήρη γκάμα υλικών και τεχνικών 
οδηγιών για να επιτύχετε στο έργο σας: επιλογή 
ασταριών & τελικού χρώματος, προδιαγραφές έργου, 
και οδηγίες συντήρησης βαμμένων επιφανειών. 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα για τον πελάτη 

Αντιδιαβρωτική προστασία Εκτεταμένη διάρκεια ζωής των τελικών προϊόντων σε ιδιαίτερα διαβρωτικό 
περιβάλλον (C4-C5)

Δεν περιέχει VOC Βιώσιμη εναλλακτική της υγρής βαφής

Ευρετήριο συστήματος Εύκολη επιλογή σωστών προϊόντων για κάθε πρόκληση

Αναφορά στο πρότυπο 
αντιδιαβρωτικών βαφών ISO12944

Σαφήνεια για τους τελικούς χρήστες στη σύνδεση των προϊόντων μας με 
κατηγορίες περιβάλλοντος και απαιτήσεις διάβρωσης κατά ISO (NSS / κύκλος)

Δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα 
συστήματα προϊόντων

Η προσφορά των προϊόντων μας βασίζεται σε περισσότερα από 40 χρόνια 
εμπειρίας

Ολοκληρωμένη λύση

Μια πλήρης γκάμα συστημάτων αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ασταριών και τελικών χρωμάτων με διαφορετικά επίπεδα 
απόδοσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για μία στρώση βαφής έχουμε πρόσθετα πλεονεκτήματα διαδικασίας βαφής / 
μείωσης κόστους. 

Βασικά χαρακτηριστικά 

��Χημική 
προεργασία

��Μηχανική 
Προεργασία

Η γκάμα των τελικών 
χρωμάτων

Interpon 700 series
Interpon 600 series
Interpon D1000 series
Interpon D2000 series
Interpon EC

Το σύστημα Interpon Redox

Για μέγιστη 
αντιδιαβρωτική 
προστασία σε επιθετικό 
περιβάλλον συστήνεται 
προεργασία αμμοβολής

INTERPON TOPCOAT

INTERPON REDOX PRIMER

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΧΑΛΥΒΑ
1.  Ορίστε το είδος του 

μεταλλικού υποστρώματος 
και την προεργασία που θα 
εφαρμοστεί πριν την βαφή 

2.  Προσδιορίστε τα κριτήρια 
προστασίας στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκριθεί 
στο σύστημα προστασίας 

3. Επιλέξτε το τελικό χρώμα

Τα συστήματα πούδρας Intepron 
Redox σας δίνουν την δυνατότητα 
να ανταποκριθείτε απόλυτα στις 
προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και αντιμετωπίζουν 
όλες τις ιδιαιτερότητες του έργου 
σας. Αφού έχετε προσδιορίσει 
την διαβρωτικότητα του 
περιβάλλοντος και την επιθυμητή 
χρονική διάρκεια της προστασίας, 
η επιλογή του κατάλληλου 
συστήματος βαφής γίνεται σε 3 
στάδια: 



1.   Μεταλλικό Υπόστρωμα και Προεργασία
Η επιδόσεις κάθε συστήματος εξαρτώνται από το είδος του 
μεταλλικού υποστρώματος και την προεργασία πριν την βαφή.

2. Κριτήρια Προστασίας
Επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα για το προϊόν / έργο σας με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια:

3. Επιλογή τελικού χρώματος πούδρας
Επιλέξτε το τελικό χρώμα πούδρας για τον χρωματισμό του 
προϊόντος σας:

Εξαιρετικό  Ισχυρό  Ανθεκτικό
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Χαρακτηριστικά Προεργασία μετάλλου

Χάλυβας
Χημική ✔ ✔ ✔

Μηχανική ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Χάλυβας Γαλβανισμένος 
εν θερμώ

Χημική ✔ ✔

Μηχανική ✔ ✔

Zintec
Χημική ✔ ✔

Μηχανική ✔ ✔

Ανοξείδωτος Χάλυβας Μηχανική ✔ ✔

Αλουμίνιο Χημική ✔ ✔ ✔ ✔

Προστασία ακμών (αιχμηρά άκρα)     

Πολλαπλές επιλογές απόχρωσης  

Χρόνος έως τη βαφή του τελικού χρώματος     
Εύκολο στην εφαρμογή Η/Β      
Καταλληλότητα για πολύπλοκα/σύνθετα αντικείμενα     
Διαφορετικά πάχη μετάλλου στο ίδιο αντικείμενο ή 
στην ίδια παρτίδα βαφής στο φούρνο    

Πρόγραμμα Πολυμερισμού      
Κατάλληλο για περιβάλλον θαλάσσης   
Λεία υφή επιφάνειας      

Σύστημα ελεύθερο ψευδαργύρου ✔ ✔ ✔ ✔

Καθοδική Προστασία ✔ ✔

Συμβατότητα με υγρό τελικό χρώμα ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CMR-free σήμανση ✔ ✔ ✔ ✔

Σειρά

Εσωτερική Χρήση      

Εξωτερική Χρήση (αντοχή στο UV)     

Αντοχή σε Χημικά      

Αντοχή σε Υπερ-ψήσιμο      

Εύκαμπτη Βαφή     

Σκληρότητα Βαφής      

Προστασία από Graffiti 

Πρόγραμμα Πολυμερισμού      

Εύρος Γυαλάδας      
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Ακολουθήστε μας
Πούδρες Βαφής από την AkzoNobel

Το καλύτερό σας.

Πρωτοπορούμε σε έναν κόσμο δυνατοτήτων 
δίνοντας ζωντάνια στις επιφάνειες για 
περισσότερα από 200 χρόνια. Ως ειδικοί στην 
παραγωγή βαφών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να βρίσκεστε μόνο λίγα μέτρα μακριά από 
ένα από τα προϊόντα μας. Πελάτες σε όλο τον 
κόσμο εμπιστεύονται το χαρτοφυλάκιο των 
εμπορικών σημάτων μας παγκόσμιου κύρους – 
όπως Dulux, International, Sikkens και Interpon. 
Δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 
150 χώρες και έχουμε βάλει στόχο να γίνουμε 
ο παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου. Είναι αυτό 
που θα περίμενε κανείς από την πιο βιώσιμη 
εταιρεία χρωμάτων, η οποία εφευρίσκει το 
μέλλον για περισσότερους από δύο αιώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τις τοποθεσίες www.akzonobel.com και  
www.interpon.com

Όλα τα προϊόντα και οι τεχνικές συμβουλές 
που παρέχονται υπόκεινται στους τυπικούς 
όρους πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας 
AkzoNobel. Πνευματικά δικαιώματα ©2021 
Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Η ονομασία 
Interpon είναι σήμα κατατεθέν της AkzoNobel.

Έκδοση 1 - 10/2021.

industrial.interpon.com


