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MOORWOOD® 
Sealer Νερού 

092 Εσωτερικής Χρήσης 
 

Συντηρητικό εµποτισµού ξύλων, υδατικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από την 
µεγάλη διεισδυτικότητα και ελαστικότητά του. Είναι ατµοδιαπερατό 
αφήνοντας την επιφάνεια να αναπνέει. ∆εν αφήνει φιλµ στην επιφάνεια και 
στεγνώνει γρήγορα. Τα νέας γενιάς συνθετικά βιοδιασπώµενα πυρεθροειδή 
που περιέχει, εξασφαλίζουν τέλεια προστασία από σαράκι, µπλε κηλίδες, 
µύκητες, σήψη και κάθε είδους µικροοργανισµό και έντοµα. Ιδανικό για 
προστασία κάθε είδους καινούργιο ή γυµνό ξύλο όπως πόρτες, παράθυρα, 
κουφώµατα, έπιπλα κήπου, πέργκολες, περιφράξεις και άλλες ξύλινες 
επιφάνειες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Σχεδόν άοσµο. 

• Υγιεινές συνθήκες εργασίας. 

• Εύκολη εφαρµογή, γρήγορο στέγνωµα. 

• Πολύ καλό γέµισµα πόρων, εύκολο τρίψιµο. 

• Πολύ καλό γέµισµα πόρων, εύκολο τρίψιµο. 

Αποχρώσεις : ∆ιάφανο και µέσω του δειγµατολογίου 
WOODSTAINS της Benjamin Moore. 
Toξικότητα : ∆εν περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο.  
∆ιαβάθµιση γυαλάδας: ΜΑΤ 0-5 

 
   ΜΑΤ                                                                                                      ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

 

        0       5                                                                                  100 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στη τριβή                 
∆εν ισχύει ∆εν ισχύει 
Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες  
∆εν ισχύει ∆εν ισχύει 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ:  ( εσωτερικής χρήσης, προϊόντα 
χρώσης ξύλου χωρίς σχηµατισµό  υµενίου). Οριακή Τιµή ΠΟΕ: 130g/L (2010) 
 

 
Απόδοση 

 
Στερεά κατά Βάρος 

 
Πάχος Υγρού Φιλµ 

 
Πάχος Στεγνού Φιλµ 

10 – 12 m2/L αναλόγως της 
απορροφητικότητας της επιφάνειας 

32% 
 

Ελάχιστο Ελάχιστο 

 

Στέγνωµα στους 20°°°°C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρµογή µε 

Σε 30’ στεγνώνει 
Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται 

6mm mandrel ∆εν αραιώνεται Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

 
Προετοιµασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βερνικωµένες επιφάνειες, πρέπει να ξυθούν 
τελείως ώσπου να φθάσετε σε γυµνό ξύλο. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρετσίνι µε διαλυτικό νίτρου και αφήστε να 
στεγνώσει. Αν υπάρχει µούχλα αφαιρέστε την τελείως µε αντιµυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Εφαρµογή 
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρµόστε χωρίς αραίωση ένα ή δύο χέρια µε πινέλο, πιστόλι ή ρολλό. Μεταξύ των στρώσεων 
γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς µε λεπτόκοκκο φρικάτ. Τελειώστε µε δύο ή τρία χέρια 422 ή 423 Stays Clear Ακρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης, 
ανάλογα µε την περίπτωση. Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω προστασίας του ξύλου από µύκητες, σαράκι και άλλους µικροοργανισµούς, εφαρµόστε ένα χέρι 
χρωµατισµένο 090 – Συντηρητικό Εµποτισµού Ξύλων Νερού, αντί να εφαρµόσετε 091 – Βαφή Εµποτισµού Ξύλων Νερού. 
 
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, 2,25lt Σηµείο Ανάφλεξης : ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


