
Περιγραφή
NOVACOLOR DESIGN & DESIGN AV: χρωστικές σε υγρή μορ-
φή που αναμιγνύονται με τσιμεντοκονιάματα κάθε τύπου 
όπως επιχρίσματα, κόλλες, στεγανωτικά. Κυριότερη χρήση 
τους είναι η ανάμιξη με τις «πατητές» τσιμεντοκονίες υψηλής 
αντοχής PLANOCOLOR PREMIUM 2K και PLANOCOLOR 
PREMIUM SP. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική 
αναλογία ανάμιξης και με το PLANOCOLOR VENETICO (συνή-
θως 3 χρωστικές/ 15Kg σκόνης PLANOCOLOR VENETICO). Για 
αποχρώσεις βλ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ χρωματολόγιο RAL και ΜΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ χρωματολόγιο. Παρέχεται και η δυνατότητα 
παραγωγής ειδικής απόχρωσης υπό προϋποθέσεις. Οι 
NOVACOLOR DESIGN AV έχουν μελετηθεί ειδικά για τις διακο-
σμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR VENETICO και ANTICO, 
αποχρώσεις 12013 έως 12083 του ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για πατητές τσιμεντοκονίες.  

NOVACOLOR OXIDE: Οξείδια του σιδήρου σε μορφή σκόνης 
που αναμιγνύονται με τσιμεντοκονιάματα, ρητίνες, επαλοιφό-
μενα στεγανωτικά ακόμη και έτοιμα επιχρίσματα βάσεως τσι-
μέντου. Αναμιγνύονται με την εποξειδική κόλλα NOVAGROUT 
EPOXY ή την πολυουρεθανική NOVACOL 2K ELASTIC σε εφαρ-
μογές συγκόλληση υαλοψηφίδας ή ημιδιάφανων επικαλύψε-
ων όταν υπάρχει απαίτηση για χρωματισμένο μίγμα συγκόλ-
λησης. Αναμιγνύονται επίσης με το συνδετικό NOVACEM 
CREATIVE και κατάλληλα αδρανή, για τη δημιουργία χρωματι-
σμένου ψηφιδωτού ή μωσαϊκού ή με την πατητή τσιμεντοκο-
νία τοίχου PLANOCOLOR VENETICO για δημιουργία τεχνοτρο-
πίας. Χρώμα:  ώχρα, μαύρο, καφέ, κόκκινο, μπλε, πράσινο. 

NOVAGLITTER: Χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη με 
glitter που αναμιγνύεται με εποξειδικές ή πολυουρεθανικές 
ρητίνες για δημιουργία διακοσμητικών επιστρώσεων χρησι-
μοποιώντας ρητίνες της NOVAMIX όπως οι PLANOCOLOR 
EPOXY ή LIQUID GLASS. Χρησιμοποιείται επίσης για ανάμιξη 
με τον εποξειδικό στόκο NOVAGROUT DECO EPOXY προς δη-
μιουργία αποχρώσεων του σχετικού χρωματολογίου DECO 
EPOXY. Το glitter που περιέχουν είναι χωρίς αλουμίνιο ή σίδη-
ρο με αποτέλεσμα να μην σκουριάζουν ή αλλοιώνονται μακρο-
πρόθεσμα. Χρώμα: βλ. χρωματολόγιο NOVAGROUT DECO 
EPOXY.   

EPOCOLOR: Χρωστική σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με 
τον εποξειδικό στόκο NOVAGROUT EPOXY για αρμολόγηση 
πλακιδίων σε πισίνες ή βιομηχανίες, με στόχο την επίτευξη  
αποχρώσεων του σχετικού χρωματολογίου αρμόστοκων. Χρώ-
μα βλ. χρωματολόγιο NOVAGROUT EPOXY.

Χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης διαφόρων χρήσεων

NOVACOLOR POWDER EPX: Χρωστική σε μορφή ψιλής σκό-
νης που αναμιγνύεται με εποξειδική ρητίνη PLANOCOLOR 
EPOXY για δημιουργία εποξειδικής βαφής υψηλής αντοχής σε 
βιομηχανικά δάπεδα και εν γένει χώρους με βαριά χρήση. 
Χρώμα: βλ. χρωματολόγιο PLANOCOLOR EPOXY.

FLOW POWDER EPX: Χρωστική σε μορφή σκόνης κατάλλη-
λης κοκκομετρίας που αναμιγνύεται με εποξειδική ρητίνη 
PLANOCOLOR EPOXY για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενης 
εποξειδικής επίστρωσης υψηλής αντοχής πάχους 1 - 4χιλιο-
στά σε βιομηχανικά δάπεδα και εν γένει χώρους με βαριά χρή-
ση. Χρώμα: βλ. χρωματολόγιο PLANOCOLOR EPOXY.

NOVACOLR UNIVERSAL: Χρωστικές σε υγρή μορφή κατάλ-
ληλες για ανάμιξη με όλες τις διακοσμητικές επιστρώσεις του 
PLANOCOLOR SYSTEM. Δεν περιέχουν διαλύτες και γι' αυτό 
είναι ιδανικές για ανάμιξη με εποξειδικά συστήματα όπως το 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS ή το PLANOCOLOR EPOXY για 
δημιουργία ενιαίων επιφανειών δαπέδων ρητίνης χωρίς αρ-
μούς με μορφή μονοχρωμίας ή με τεχνοτροπία αφηρημένης 
τέχνης. Διαθέσιμες αποχρώσεις: λευκό, μαύρο, πράσινο, κόκ-
κινο, βιολετί, κίτρινο, μπλε, magenta. 

Διαδικασία εφαρμογής - Ανάμιξη
Ο τρόπος εφαρμογής ποικίλει κατά περίπτωση ανάλογα με την 
εφαρμογή. Για τις χρωστικές σε μορφή σκόνης πρέπει να δίνε-
ται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε ολόκληρη η ποσότητα της 
χρωστικής να μπαίνει στο μίγμα και να μην επικάθεται στα τοι-
χώματα του δοχείου όταν η συνδετική ρητίνη είναι δυο συστα-
τικών συνιστάται να γίνεται πρώτα δυνατή ανάδευση σε γρή-
γορες στροφές με τη ρητίνη και μετά να προστίθεται ο καταλύ-
της υπό ανάδευση σε χαμηλές στροφές. Για τις χρωστικές 
NOVACOLOR DESIGN και για κονιάματα που γίνεται προσθήκη 
νερού συνιστάται να «ξεπλένουμε» το μπουκάλι που περιέχει 
τη χρωστική με το νερό που χρησιμοποιούμε για την ανάμιξη. 
Με αυτό το τρόπο σιγουρεύουμε πως ολόκληρη η ποσότητα 
της χρωστικής έχει προστεθεί στο μίγμα. Σε κάθε περίπτωση η 
ανάμιξη πρέπει να γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα μέχρι 
πλήρους ομογενοποίησης του μίγματος. Σε αντίθετη περίπτω-
ση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν διχρωμίες στην τελι-
κή επιφάνεια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα 
Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων που θα αναμι-
χθούν με τις χρωστικές.

Καθαρισμός
Δείτε το Έντυπο Τεχνικών Δεδομένων του προϊόντος που αναμι-
γνύεται με τη χρωστική.

▷ Κατάλληλες για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
▷  Ανθεκτικές σε ακτινοβολία UV εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων
▷  Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με διάφορα δομικά συστήματα
▷  Ορισμένες κατάλληλες για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
▷ Μεταφέρονται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις μειώνοντας το κόστος αποθηκεύσεως
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Αποθήκευση
Οι χρωστικές σε υγρή μορφή παραμένουν αναλλοίωτες για 
τουλάχιστον 4 έτη σε χώρο προστατευμένο από την απευ-
θείας ηλιακή έκθεση και τον παγετό. Οι χρωστικές σε μορφή 
σκόνης παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 6 έτη σε 
χώρο προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή έκθεση και 
την υγρασία. 

Συσκευασία
NOVACOLOR DESIGN: πλαστικά μπουκάλια 250ml, ή 500ml 
ανάλογα με την απόχρωση, NOVACOLOR OXIDE: Πλαστικά 
δοχεία 250gr, NOVAGLITTER: πλαστικά δοχεία 300gr,  
EPOCOLOR: πλαστικά δοχεία 450gr, NOVACOLOR POWDER 
EPX & FLOW POWDER EPX σε πλαστικά δοχεία 8Kg. Το 
NOVACOLOR POWDER EPX διατίθεται και σε δοχεία των 4kg, 
NOVACOLOR UNIVERSAL  σε μπουκάλια των 200ml.

Συστάσεις
• Εν γένει όλες οι αποχρώσεις εμφανίζουν αντοχή σε ακτινο-
βολία UV. Υπάρχουν όμως ορισμένες αποχρώσεις βασισμέ-
νες σε χρωστικές οργανικές όπως κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ 
κλπ οι οποίες δεν συνιστάται να εφαρμόζονται σε εξωτερι-
κούς χώρους γιατί μακροπρόθεσμα ξεθωριάζουν. 
• Μην αναμιγνύετε τις χρωστικές που περιέχουν glitter με 
συνδετικά βάσεως τσιμέντου. Το glitter χάνεται μέσα στη 
μάζα του κονιάματος και η αίσθηση της ίριδας πρακτικά εξα-
φανίζεται. Συνιστάται η ανάμιξη τους μόνο με τα προτεινόμε-
να εποξειδικά συστήματα και ρητίνες σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του εκάστοτε εποξειδικού συνδετικού
• Οι χρωστικές EPOCOLOR να αναμιγνύονται μόνο με τον 
εποξειδικό αρμόστοκο NOVAGROUT EPOXY. Ανάμιξη τους 
με άλλο συνδετικό πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα.
• Για ανάμιξη χρωστικών απαιτείται χρήση κατάλληλου ηλε-
κτρικού αναδευτήρα και πολύ καλή ανάδευση. Σε αντίθετη 
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος οι χρωστικές σε μορφή σκό-
νης να μην αναδευτούν καλά στο μίγμα και να δημιουργη-
θούν διχρωμίες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά 
με τον τρόπο ανάδευσης ανατρέξατε στο Τεχνικό Έντυπο Δε-
δομένων του, προς χρωματισμό προϊόντος. 
• Χρωστικές από διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής εν-
δεχομένως να εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους. Αυτό οφεί-
λεται σε αλλαγές που ενδεχομένως να προκύψουν από αλλα-
γή πρώτης ύλης.
• Οι χρωστικές σε μορφή σκόνης που αφορούν εποξειδικά 
συστήματα PLANOCOLOR πρέπει να αναμιγνύονται καλά σε 
υψηλές στροφές πρώτα με τη ρητίνη, προκειμένου να προκύ-
πτει ομοιόχρωμο μίγμα και μετά γίνεται προσθήκη του κατα-
λύτη (ανάδευση σε αργές στροφές).
• Η ανάμιξη χρωστικών πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κονιάματος ή της ρητίνης στην οποία χρησι-
μοποιούνται. Ακόμη και αν η φύση τους είναι συμβατή με 
άλλα συστήματα τα οποία όμως δεν έχουν σχεδιαστεί εξαρ-
χής για τη συγκεκριμένη χρωστική, η ανάμιξη γίνεται πάντα 
με ευθύνη του εφαρμοστή.

Κατανάλωση
H κατανάλωση ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτι-
κές καταναλώσεις παραθέτονται στον πίνακα καταναλώσε-
ων. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
                                                                                              Κατανάλωση / 
Χρωστική                                 Προιόν ανάμιξης       kg προιόντος 

NOVACOLOR DESIGN (*)
PLANOCOLOR 
PREMIUM 2K 250ml / (7,5 + 1)kg

NOVACOLOR DESIGN (*)
PLANOCOLOR 
PREMIUM SP 2 x 250ml / (15 + 2)kg

NOVACOLOR DESIGN (*)
PLANOCOLOR 
VENETICO 250gr / 5kg

NOVAGLITTER
NOVAGROUT 
DECO EPOXY 300gr / 3kg

EPOCOLOR
NOVAGROUT 
EPOXY 450gr / 4,55kg

NOVACOLOR POWDER 
EPX

PLANOCOLOR 
EPOXY 8Kg/ (4,1+1,9)Kg

FLOW POWDER EPX
PLANOCOLOR 
EPOXY 8Kg/ (4,1+1,9)Kg

NOVACOLOR UNIVERSAL

PLANOCOLOR 
EPOXY ή LIQUID 
GLASS κατά περίπτωση

GLITTER

NOVAGROUT 
EPOXY ή 
PLANOCOLOR 
EPOXY ή LIQUID 
GLASS κατά περίπτωση

*Αφορά ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ χρωματολόγιο

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό 
το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας 
μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να λη-
φθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακρο-
χρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέ-
ρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε 
περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που 
πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώ-
ρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ει-
δοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνι-
κών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή 
απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδομένων 
Ασφαλείας.

www.novamix.gr
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