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BENWOOD® Stays Clear® 
Βερνίκι Ακρυλικής Πολυουρεθάνης 

422 Γυαλιστερό / 423 Σατινέ 
Εσωτερικής Χρήσης 

 

Υψηλής ποιότητας βερνίκι πολυουρεθάνης νερού, το οποίο συνδυάζει 

ένα διαφανές, µεγάλης αντοχής και διάρκειας φινίρισµα. Στεγνώνει 

γρήγορα και έχει χαµηλή οσµή. Χρησιµοποιείται σε καινούργιες ή πρώην 

βαµµένες και βερνικωµένες ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα εσωτερικού 

χώρου. Έχει µεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και προστατεύει τις 

επιφάνειες από το αλκοόλ, το νερό και τα περισσότερα οικιακής χρήσεως 

απορρυπαντικά και τους δια- φόρους λεκέδες. Χρησιµοποιείται επίσης 

σαν προστατευτικό στρώµα πάνω από ήδη βαµµένες επιφάνειες. ∆εν 

περιέχει µόλυβδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
 
•  Χαµηλής οσµής βερνίκι νερού, που δεν κιτρινίζει 
•  Γρήγορο στέγνωµα, ευκολία εφαρµογής 
•  Συνδυάζει τις ιδιότητες της πολυουρεθάνης και του ακρυλικού 
• Αντιστέκεται στις αλκοόλες και στα περισσότερα οικιακής χρήσεως 
απορρυπαντικά 

Αποχρώσεις : ∆ιάφανο 
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
 

 ∆ιαβάθµιση γυαλάδας: 422 (γυαλιστερό) και 423 (σατινέ). 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στη τριβή                 
∆εν συνιστάται για εξωτερική χρήση  Καλή αντίσταση στην τριβή 
Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες  
Αντιστέκεται στο νερό και στο οινόπνευµα. Καλή αντίσταση στο οινόπνευµα και συνήθη απορρυπαντικά. 

Ευαίσθητο στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και άλλα 
δυνατά διαλυτικά. 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/θ τύπος Υ: ( ειδικά επιχρίσµατα ενός 
συστατικού). 
 Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 200g/L (2010) 
 

 

Απόδοση 
 

Στερεά κατά Βάρος 
 

Πάχος Υγρού Φιλµ 
 

Πάχος Στεγνού Φιλµ 
9- 10 m2/L αναλόγως της 

απορροφητικότητας της επιφάνειας 
30% 
 

111 Μικρά 33 Μικρά 

 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρµογή µε 

Σε 1 ώρα στεγνώνει 
Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται 

6mm mandrel 5% Νερό Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 
Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, λείες και ελεύθερες από σκόνες, κερί και λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Μην 
χρησιµοποιείτε ατσαλόσυρµα (παρκετόσυρµα). Καινούργιο ξύλο: Χρησιµοποιείται λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα νερά του ξύλου 
ώσπου να γίνει λείο. Παλαιά βερνίκια: Επιφάνειες σε καλή κατάσταση πρέπει να γυαλοχαρταριστούν ελαφρώς. Παλαιά βερνίκια σε κακή 
κατάσταση αφαιρούνται πλήρως.  
 

Εφαρµογή 
 
Ανακατεύετε πολύ καλά, µην το ανακινήσετε. Αν είναι αναγκαίο αραιώστε το µε 5% καθαρό νερό. Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό, πιστόλι ή 
απλικέιτορ. Επιστρώνετε ακολουθώντας τα νερά του ξύλου, σε λεπτά οµοιόµορφα στρώµατα. Αποφύγετε να ξαναδουλέψετε στις µισοστε- 
γνωµένες επιφάνειες. Σε πρώην βερνικωµένες επιφάνειες συνιστώνται 2 χέρια. Σε καινούργιο ξύλο συνιστώνται 3 χέρια. Γυαλοχαρτάρετε 
ενδιάµεσα στις επιστρώσεις. Μη χρησιµοποιείτε ατσαλόσυρµα (παρκετόσυρµα). 
 
 

Καθαρισµός εργαλείων:  
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρήση τους µε ζεστό νερό και σαπούνι 
 

 
 
Οδηγίες Προφύλαξης   
 

• Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, 

πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως 

ιατρική συµβουλή. • Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το Φυλλάδιο ∆εδοµένων Ασφαλείας αυτού 

του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά 
 

Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη:   0,75lt, 2,5lt Σηµείο Ανάφλεξης : ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


