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SMALTOXYL base ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 

   

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Βερνίκι ξφλου πολφ χαμθλισ ‘’ςάρκασ’’ που εμποτίηει και παρζχει αποτελεςματικι προςταςία 
αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τθ φυςικι ομορφιά του ξφλου. Δεν ςκάει οφτε απολεπίηεται, 
διατθρεί τθν ελαςτικότθτα του με αποτζλεςμα να ακολουκεί τισ φυςικζσ κινιςεισ του ξφλου 
ενώ παράλλθλα αναπνζει και αδιαβροχοποιεί γιατί δεν ςχθματίηει υμζνα ςτθν επιφάνεια του 
ξφλου αλλά ειςχωρεί ςε βάκοσ. Κατάλλθλο για κάκε ξφλινθ επιφάνεια όπωσ πόρτεσ, 
κουφώματα, δοκάρια, πζργκολεσ, ζπιπλα ξφλου, ξφλινεσ περιφράξεισ κ.α. εςωτερικισ και 
εξωτερικισ χριςθσ. Λόγω τθσ ειδικισ ςφνκεςθσ του προςτατεφει τον υμζνα που ςχθματίηεται 
από τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκιτων, ενώ ειδικά φίλτρα UV παρζχουν αποτελεςματικι 
προςταςία από τθν υπεριώδθ ακτινοβολία. 
 
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

Στιλπνότητα : Σατινζ ζωσ θμιγυαλιςτερό, ανάλογα με τθν επιφάνεια.  
 

Ειδικό βάροσ : 0,80-0,85 kg/lt. 
 

Απόδοςη : 12 - 18 m2/lt ανά ςτρώςθ, ανάλογα με τθν απορροφθτικότθτα τθσ 
επιφάνειασ. Θ απόδοςθ αυξάνεται ςτισ επόμενεσ ςτρώςεισ. 
 

Αραίωςη : Ζτοιμο προσ χριςθ.  
 

Κατηγορία VOC : «Απορροφώμενεσ βαφζσ ξφλου». Τφποσ Δ. Οριακι τιμι VOC = 700 

gr/lt. Μζγιςτθ περιεκτικότθτα VOC προϊόντοσ ζτοιμου προσ 

χριςθ=670gr/lt. 
 OC ι ΠΟΕ: οργανικζσ πτθτικζσ ενώςεισ με ςθμείο βραςμοφ < 2500C. 
 
 

Στζγνωμα : Στεγνώνει πλιρωσ 12 ώρεσ, οπότε επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι 
διείςδυςθ ςτο εςωτερικό του ξφλου.             
 

Επαναβαφή  : 24 ώρεσ μετά και αφοφ γυαλοχαρταριςτεί καλά θ προθγοφμενθ 
ςτρώςθ. Οι χρόνοι αυτοί επιμθκφνονται κάτω από κρφεσ και υγρζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ.  
 

Αποχρώςεισ  : Άχρωμο και αποχρώςεισ. 

ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΚΚΙΙ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤ  ΞΞΤΤΛΛΟΟΤΤ  
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ΤΚΕΤΑΙΑ:   750ml, 2,5lt 
  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗ: Πινζλο, ρολό, πιςτόλι ι εμβάπτιςθ.  
 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Θ επιφάνεια πρζπει να κακαριςτεί από λίπθ, λάδια, ςακρά παλαιά χρώματα, υγραςία, να 
γυαλοχαρταριςτεί και να κακαριςτεί καλά από τισ ςκόνεσ.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αναδεφουμε καλά πριν αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ βαφισ. Εφαρμόηουμε 1-2 ςτρώςεισ 
SMALTOXYL base ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ςε ςτεγνζσ και απολφτωσ κακαρζσ επιφάνειεσ. 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Διατθρείτε τα εργαλεία «υγρά» μζςα ςτο δοχείο με το χρώμα. Μετά τθ χριςθ ςτραγγίξτε καλά 
το χρώμα μζςα ςτο κουτί και κακαρίςτε τα αμζςωσ με διαλυτικό και ςαπουνάδα. Μθν 
αδειάηετε τα υγρά πλφςθσ ςτον υδροφόρο ορίηοντα. 
 
ΤΝΘΗΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Θερμοκραςία του χώρου 10–30ΟC και ςχετικι υγραςία χαμθλότερθ από 80%. Αντίξοεσ 
ςυνκικεσ κατά τθν εφαρμογι μποροφν να αλλοιώςουν τισ τελικζσ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ.  
 

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Μετά τθν εφαρμογι κλείςτε  καλά το δοχείο ώςτε να διατθρθκεί ςε καλι κατάςταςθ για 
μελλοντικι χριςθ. Αποκθκεφςτε ςε περιβάλλον δροςερό. Προςτατεφςτε το υλικό από τθν 
ζκκεςθ ςτον ιλιο. 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Τα περιςςεφματα των χρωμάτων να μθν απορρίπτονται μαηί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Ηθτιςτε ςυμβουλζσ από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςχετικά με τθ διάκεςθ και τθν αποκομιδι 
των αποβλιτων. 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ* 

Για να αποφφγετε τουσ κινδφνουσ για τθν ανκρώπινθ υγεία και το περιβάλλον, ακολουκιςτε τισ 
οδθγίεσ χριςθσ. 
 
*Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (SDS) του προϊόντοσ. 
 


