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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μοναδικό αντιβακτηριδιακό, αντιµυκητιακό βερνίκι πρωτοποριακής τεχνολογίας για 
εφαρµογές όπου απαιτείται υγιεινή και υψηλή αντοχή. Είναι υδατοδιάλυτο, µε ακρυλικές 
ρητίνες και περιέχει την πρόσθετη ουσία SteriTouch®, ένα φυσικό και ασφαλές 
αντιβακτηριδιακό πρόσθετο αργύρου, ειδικά σχεδιασµένο να µην διαρρέει και να µην 
µεταφέρεται από το επίχρισµα. Η δράση του παραµένει αναλλοίωτη από γρατζουνιές και 
τρίψιµο, καθώς η ουσία SteriTouch® διαχέει όλο το φιλµ.  

 Ανώτερη µικροβιακή και χηµική αντοχή 
 Με αντιµικροβιακή ουσία που δεν διαρρέει 
 Προστατεύει από νερό, στίγµατα και γδαρσίµατα 
 Αντέχει στο πλύσιµο 
 ∆ιαρκείς αντιµικροβιακές ιδιότητες 
 Εύκολο στην εφαρµογή και συντήρηση 

Το Αντιβακτηριδιακό Βερνίκι προσφέρει αποτελεσµατική προστασία από βακτήρια και 
µύκητες, MRSA Σταφυλόκοκκο, Σαλµονέλλα, Ασπέργιλλο, E.coli (κολοβακτηρίδιο) 
και πολλά άλλα.  

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, όπως βαµµένο τοίχο, ταπετσαρίες, γυψοσανίδα, υφάσµατα, ξύλο, 
κλπ. Ιδανικό για πάγκους και λοιπές επιφάνειες νοσοκοµείων, εστιατορίων, ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων, παιδικούς σταθµούς και γενικότερα όπου απαιτείται αντιβακτηριδιακή και 
αντιµυκητιακή προστασία.   
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Dead flat (εντελώς µατ) 
Απόδοση:   15-20τµ/λιτ 
Χρόνος στεγνώµατος: 15-60 λεπτά στην αφή. Πλήρης σκλήρυνση µετά από 3-5 ηµέρες 
Επαναβαφή:   2 ώρες 
Αραίωση/καθαρ. Εξοπλ. Νερό 
Απαιτούµενες στρώσεις: 1-2 
∆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 υ κατηγορίας Α/ε 
Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών διακοσµήσεων 130 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει κατά 
µέγιστο 127 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. Ανακινήστε καλά το προϊόν στο δοχείο.  
Εφαρµογή: Εφαρµόστε 1-2 στρώσεις καλά απλωµένες. Σε πορώδεις επιφάνειες αραιώστε την πρώτη 
στρώση κατά 10% µε νερό 
Πάντα να δοκιµάζετε το προϊόν σε κάποιο µικρό σηµείο προτού εφαρµόσετε σε όλη την επιφάνεια, 
ιδιαίτερα για πάνω από σκούρες αποχρώσεις. Στην εφαρµογή πάνω από βαµµένες επιφάνειες, εάν 
λεκέδες (µούχλα, κάπνα) στο υπόστρωµα, ενδέχεται να έρθουν στην επιφάνεια. Μην εφαρµόζεται 
πάνω από επιφάνειες φρεσκοβαµµένες µε χρώµατα λαδιού γιατί µπορεί εκλωβισµένοι διαλύτες να 
εµφανίσουν προβλήµατα στο φιλµ.  
Καθαρισµός Εξοπλισµού:  Με νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα του προϊόντος από τα εργαλεία 
και πλύνετε µε χλιαρό νερό & σαπούνι.  

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 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

ANTIBACTERIAL VARNISH DEAD FLAT 
Αντιβακτηριδιακό Βερνίκι νερού µατ 
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