
ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο

προς χρήση

ΜΕΘΟΔΟΣ
 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

πινέλο,
πατρόγκα, ρολό ή

πιστόλι airless.

ΑΠΟΔΟΣΗ 
10-12m2/L

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα

  
  
 

» Δουλεύεται εύκολα
» Απλώνεται ομοιόμορφα
» Υψηλής Απόδοσης

Το TEAK OIL AQUA είναι αλκυδικό βερνίκι νερού, 
πολυουρεθάνης, κατάλληλο για την συντήρηση ξύλινων 
επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει και 
διακοσμεί όλα τα είδη ξύλινων κατασκευών όπως τικ, μαόνι, 
όρεγκον κ.τ.λ. καθώς και όλα τα σκληρά ξύλα. Λόγω της ειδικής 
του σύνθεσης επιτυγχάνεται ικανοποιητικός εμποτισμός 
αδιαβροχοποιώντας παράλληλα την επιφάνεια, προσφέροντας 
υψηλή προστασία από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την 
ανάπτυξη μούχλας, την διάβρωση και την φυσική φθορά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος*
{ISO 2813} 

1,02 (±0,02)

Ιξώδες* (Flow Cup N°4)
{ISO 2431} 

10-20 sec

Στερεά κατ’ Όγκο 25% (±0,5)

Πτητικές Οργανικές
Ενώσεις - VOCs

18 (g/L)

Θεωρητική Απόδοση 
{ISO 6504}

10 - 12* (m²/L) 

Χρόνος Αποθήκευσης 1 έτος τουλάχιστον

  *   Ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη µέθοδο εφαρµογής 
  .
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Συντηρητικό λάδι εµποτισµού νερού 

Teak Oil Aqua

 

09/2018  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ MADE IN E.U.

  Όριακή τιμή φάσης Ι: 150g/L. Όριακή τιμή φάσης ΙΙ: 130g/L.
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 18g/L.

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/α (Υ)
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DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με 
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά 
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Συντηρητικό λάδι εµποτισµού νερού 

Teak Oil Aqua

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
» 

» 

» 

» 

» 

 Εργαλεία βαφής: Πινέλο, πατρόγκα, ρολό ή πιστόλι airless. 
»
»

»
»

»

  Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊ-
όντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»

»

  Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C  
έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 65%.
∆ιατηρείτε τα δοχεία ερµητικά κλειστά.

Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα, σε 25°C και 50% σχετική 
υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε  
υγρές - κρύες συνθήκες).
Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 10 - 12 ώρες.
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και 
πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας. 

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από 
σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και  
υπολείμματα, κλπ.

 Σε νέες επιφάνειες: αποχαρτάρισμα, καθαρισμός και
εφαρμογή δύο στρώσεων Teak Oil Aqua.

 Σε βαμμένες επιφάνειες: ελαφρό αποχαρτάρισμα, 
καθαρισμός και εφαρμογή μίας στρώσης Teak 
Oil Aqua. 

 Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: αφαίρεση  
σαθρών υπολειμμάτων, τρίψιμο, καθαρισμός και  
μετά εφαρμογή μίας ή δύο στρώσεων Teak Oil Aqua. 

 

 

Ξύλινα δάπεδα: καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες  
και εφαρμογή δύο στρώσεων Teak Oil Aqua.  
Το δάπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 5 - 6 
ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και 
θερμοκρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
»  Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75lt, 2,5L.


