
 - 1 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Βερνίκι 2-συστατικών µε φίλτρα UV για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πολύ ανθεκτικό σε χηµικές 
επιδράσεις, όπως λιπαρές ουσίες, πετρέλαιο και βενζίνη, ειδικά σε ναυτικό περιβάλλον. Καλή 
πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα, διάρκεια γυαλάδας και πολύ ανθεκτικό στο νερό. ∆εν κιτρινίζει. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για την προστασία των ξύλινων επιφανειών ρητινωδών ξύλων, 
όπως τηκ και πεύκο, σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισµα   Γυαλιστερό και σατινέ. 
Απόχρωση   ∆ιαφανές. 
Πυκνότητα   1 kg/L. 
Στερεά όγκου   44%. 
Σηµείο ανάφλεξης  35οC. 
Καλυπτικότητα  14-16 τ.µ./λίτρο 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Πλήρως Επαναβαφή 
    2 ώρες  8-10 ώρες 12-24 ώρες 

Αν ο χρόνος επαναβαφής περάσει, τρίψτε ελαφρά µε γυαλόχαρτο 
πριν την εφαρµογή της επόµενης στρώσης. 

Αραίωση   ΥΑΤΕ Diluyente. 
Καθαρισµός εξοπλισµού ΥΑΤΕ Diluyente. 
Συσκευασίες   750ml 
 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο  Ρολό  Πιστόλι αέρος 
Αραίωση κατά προσέγγιση 5-10%  5-10%  10-20% 
Συνιστώµενο τελικό πάχος 50-70 microns. 
 
Αναλογία µείγµατος: Ανακατέψτε καλά 3 µέρη βάσης µε 1 µέρος σκληρυντικού. Σε 4-8 ώρες και 
ανάλογα µε την θερµοκρασία, το µείγµα θα γίνει πιο παχύρρευστο και η εφαρµογή θα γίνει 
δυσκολότερη. Μην βερνικώνετε µε πολλή ηλιοφάνεια ή µε υψηλή υγρασία.  
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τριµµένες µε γυαλόχαρτο, χωρίς άλατα, καθαρές και στεγνές. 
Γυµνές επιφάνειες:  
Ξύλο: Αραιώστε την πρώτη στρώση 20-30% µε YATE Diluyente. Τρίψτε µε γυαλόχαρτο ανάµεσα στις 
στρώσεις και ολοκληρώστε µε 3-4 στρώσεις βερνικιού.  

Κωδικός 54_107 (Brillante) 
  54_108 (Satinado) 
T/T  07A 
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Ρητινώδες ξύλο: Καθαρίστε µε YATE Diluyente για να αφαιρέσετε τη ρητίνη πριν το βερνίκωµα.  
Βαµµένες επιφάνειες: Αφαιρέστε προηγούµενα µη γερά βερνίκια. Τρίψτε την επιφάνεια µέχρι να 
γίνει µατ και ολοκληρώστε µε 2-3 στρώσεις βερνίκι.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Προϊόν µε βάση διαλύτη. 
Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιµοποιήστε το µόνο σε καλά 
αεριζόµενους χώρους. Όταν γίνεται εφαρµογή µε πινέλο σε µεγάλες επιφάνειες ή περιορισµένους 
χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική µάσκα. Αποφύγετε επαφή µε δέρµα και µάτια. Κατά τη 
διάρκεια της εφαρµογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το 
δέρµα: χρησιµοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρµατος. 
Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης.  
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης:  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 


