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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Βερνίκι εξαιρετικά σκληρό, υψηλής ποιότητας, ενός συστατικού, που όταν στεγνώσει γίνεται διαυγές 
σαν κρύσταλλο. Εφαρµόζεται πολύ εύκολα. Μπορεί να τριφτεί ώστε να δώσει ψηλών απαιτήσεων 
αποτέλεσµα. 

 Ταχυστέγνωτο 
 Υψηλή αντοχή σε θερµότητα και νερό 
 ∆ιάφανο σαν γυαλί 
 Ανθεκτικότητα σε οινόπνευµα, λεκέδες, χηµικά 
 Ανθεκτικό σε σηµάδια από τακούνια 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατάλληλο για ξύλινα πατώµατα, πλακάκια φελλού, πέτρα, πλάκες, ξύλινους πάγκους εργασίας, 
έπιπλα, ράφια. Ειδικά σχεδιασµένο για να εφαρµόζεται σε πατώµατα και σηµεία συχνής χρήσης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύνθεση:    Πολυµερή ακρυλικής πολυουρεθάνης 
Απόδοση:   10-20τµ/λιτ 
Χρόνος στεγνώµατος: 30-60 λεπτά 
Επαναβαφή:   1-2 ώρες 
Παράδοση προς χρήση: Μετά από 16 ώρες 
∆ιαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να    
µεταβάλλουν  την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώµατος. 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιµή σύµφωνα µε την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος  
κατηγορίας Α/ε Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών διακοσµήσεων 130 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο 
προς χρήση περιέχει κατά µέγιστο 44 g/l ΠΟΕ.  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρµογής Πινέλο     
Προετοιµασία επιφάνειας:  Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, χωρίς σκόνη, βρωµιά, 
λιπαρές ουσίες ή µόλυνση. Τρίψτε την καλά ώστε να αποµακρυνθούν παλιά βερνίκια. Παλιά πατώµατα 
µπορεί να έχουν «ποτίσει» µε προϊόντα κεριού ή άλλων λιπαρών ουσιών, τα οποία πρέπει να 
καθαριστούν εξολοκλήρου. Σε νέο ξύλο ή σε παλιά επιφάνεια σε καλή κατάσταση, τρίψτε ελαφρά για 
να εξασφαλίσετε καλύτερη πρόσφυση. Μετά το τρίψιµο καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια.  
Εφαρµογή: Ανακινήστε καλά το προϊόν στο δοχείο. Εφαρµόστε 3 λεπτές στρώσεις απλώνοντας καλά. 
Νέες επιφάνειες ξύλου ή πορώδεις: αραιώστε την 1η στρώση κατά 50% µε νερό. Τρίψτε ελαφρώς 
µεταξύ των στρώσεων.  
Πάντα να δοκιµάζετε το προϊόν σε κάποιο µικρό σηµείο προτού εφαρµόσετε σε όλη την επιφάνεια. Η 
τελική εµφάνιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε το είδος και την απόχρωση του ξύλου, ή τον 
αριθµό των στρώσεων.  
Αφήστε να περάσουν 48 ώρες προτού σύρετε βαριά αντικείµενα πάνω στην επιφάνεια (πχ έπιπλα). 
Αφήστε να περάσουν µερικές ηµέρες προτού καλύψετε την βαµµένη επιφάνεια µε χαλί. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προϊόν µε βάση νερού. Αβλαβές. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε χλιαρό νερό. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή 
συστήµατα ύδρευσης. Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την 
συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

HEAVY DUTY FLOOR VARNISH  
SATIN CRYSTAL CLEAR 
Βερνίκι πατωµάτων νερού σατιν 

Κωδικός      09_126 


