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Άχρωμο συντηρητικό ξύλου διαλύτου για εξωτερικές επιφάνειες 
όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, έπιπλα κήπου, πέργολες, 
φράχτες κ.α. Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας 
το αποτελεσματικά από έντομα όπως είναι το σαράκι και άλλα 
σκαθάρια, οι τερμίτες κ.α. καθώς και από τους μύκητες που είναι 
υπεύθυνοι για τον αποχρωματισμό και το σάπισμα του ξύλου ή 
τη δημιουργία μπλε κηλιδώσεων και μούχλας σύμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 113, EN 73, ΕΝ 84, EN 152 και EN 46, EN 118. 

     •   Προστατεύει από έντομα και μύκητες
     •   Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 113, EN 73, ΕΝ 84,
           EN 152 και EN 46, EN 118
 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε άχρωμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 750 mL 2.5L

ΑΠΟΔΟΣΗ
5 m2/L, ανάλογα με το είδος του ξύλου.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά 
αστάρια”, Τύπος Δ): 750 g/L.  Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749 
g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή 
περισσότερες στρώσεις με πινέλο ή ρολό χωρίς αραίωση. Να μην 
εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που είναι σε επαφή με το έδαφος 
ή το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες 
από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 
80% ή όταν η υγρασία του ξύλου ξεπερνά το 18%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται 
μετά από 24 ώρες. Αφού στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζεται βερνίκι 
εμποτισμού Diaxyl Plus ή βερνίκι Lussolac ή Marelac. Οι χρόνοι 
αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική 
υγρασία και θερμοκρασία).
Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό 
Πινέλου Τ 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες 15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Πυκνότητα 0,81 ± 0,02 Kg / L  (ISO 2811) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης για ικανή 
συντηρητική δράση 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται 
κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για 
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
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