
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

LIQUID GLASS COLORS 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της 
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι 
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή 
τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε 
άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 28.03.2022 

 

Διαφανείς χρωστικές για υγρό γυαλί  
 

Περιγραφή 
 
Οι LIQUID GLASS COLORS είναι διαφανείς 
χρωστικές υψηλής συμπύκνωσης για υγρό γυαλί. 
Είναι άοσμες, προσφέρουν πλήρη αναμιξιμότητα, 
δίνοντας ένα ομοιόμορφο, σταθερό και ομοιογενές 
αποτέλεσμα με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Δίνουν ένα έντονο χρωματικό αποτέλεσμα, διατη-
ρώντας τη διαφάνεια του υγρού γυαλιού. 

 

Πεδίο εφαρμογής 
 
Οι LIQUID GLASS COLORS είναι ιδανικές για τον 
χρωματισμό του υγρού γυαλιού EPOMAX-LIQUID 
GLASS.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Πυκνότητα: 0,93 ± 0,05 g/cm
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Σημείο ανάφλεξης: 32°C 

Σημείο αυτανάφλεξης: 270 - 290°C 

 

Αποχρώσεις 
 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 
 
1. Black  

2. Bluish Black  

3. Brown  

4. Cobalt Blue  

5. Cyan Blue  

6. Turquoise  

7. Mint Green  

8. Lime Green  

9. Fluo Yellow  

10. Yellow 

11. Gold 

12. Orange  

13. Lava Red  

14. Red Wine  

15. Magenta  

16. Violet 

 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Α΄ τρόπος: 
Η χρωστική προστίθεται στο συστατικό Α (ρητίνη), 
πριν από την προσθήκη του σκληρυντή (συστατικό 
Β). 
 
Β΄ τρόπος: 
Η χρωστική προστίθεται μετά την ανάμιξη των δύο 
συστατικών. 

 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 2-4 σταγόνες ανά 1 kg EPOMAX-LIQUID 
GLASS. 

 

Συσκευασία 
 
Πλαστικά δοχεία 17 ml. 

 

Αποθήκευση 
 
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, απο-
θηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, 
σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και την 
ηλιακή ακτινοβολία. 
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