
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
2-3 h

Επαναβαφή
48 h

Για δύο στρώσεις 
6-8 m2/L

Για µία στρώση
12-16 m2/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γυαλιστερό

DECKING OIL
Λάδι Εµποτισµού Για Εξωτερικά Ξύλινα ∆άπεδα

Πλεονεκτήµατα:

• Πολυουρεθανικά τροποποιηµένο προστατευτικό  λάδι εµποτισµού
• Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τα ξύλινα καταστρώµατα

Άχρωµο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 

Πολυουρεθανικά τροποποιηµένο προστατευτικό 
λάδι εµποτισµού, εµπλουτισµένο µε κερί. 
Χρησιµοποιείται για την αδιαβροχοποίηση 
και προστασία των ξύλινων καταστρωµάτων. 
∆ιεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, 
εµποδίζει τη διείσδυση του νερού και αναδεικνύει 
τη φυσική οµορφιά. Έχει µεγάλη αντοχή στα 
χηµικά, τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και τις 
καταπονήσεις.

Ιξώδες
15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Πυκνότητα
0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Χρώµα 
ενισχυµένης 
αντοχής µε 

πολυουρεθανικές 
ρυτίνες

Χωρίς αραίωση
Έτοιµο προς χρήση

Φυσικό Σατινέ Γυαλιστερό

Φυσικό Φινίρισµα

Άχρωµο 750 mL 2.5 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Συνδετικά αστάρια”, Οριακή τιµή 
750 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 
450 g/L ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

Για ξύλινα καταστρώµατα.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνι, λάδι ή παλιά βερνίκια.

2 3

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Αναδεύουµε καλά πριν την χρήση.

Εφαρµόζεται σε µία στρώση 
µε πινέλο ή πανί χωρίς αραίωση.
Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται 
µετά από 5 λεπτά µε ένα στεγνό 
πανί. 

∆εύτερη στρώση εφαρµόζεται 
σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου 
τα ξύλα εκτίθενται σε έντονες 
καιρικές συνθήκες, µετά από 
48 ώρες.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <80% RH 
και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 18%.
• Tα πινέλα καθαρίζονται µε διαλυτικό 
πινέλου Τ300 και στη συνέχεια µε σαπούνι 
ή απορρυπαντικό.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη 

χρώµατος υπολογίζοντας την ποσότητα 
χρώµατος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατος 
για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά 
την εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε 
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για 
µελλοντική χρήση.

• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκοµιδή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 
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