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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ειδικό βερνικόχρωµα αποµίµησης ξύλου. Εύκολη εφαρµογή. ∆ηµιουργεί όψη φυσικού ξύλου µε µία 
µόνο στρώση, και απαλό, µεταξένιο φινίρισµα. Πλενόµενο. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εφαρµόζεται σε κάθε λεία ή βερνικωµένη ξύλινη ή µη ξύλινη επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική: 
πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ηλεκτρικές συσκευές κτλ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισµα   Σατινέ 
Απόχρωση   8 αποχρώσεις ξύλου 
Πυκνότητα   0.94-0.96 kg/L 
Στερεά όγκου   42.5-44.0% 
Σηµείο ανάφλεξης  42οC 
Καλυπτικότητα  10.5-13 τ.µ./λίτρο 
Αραίωση   ∆εν αραιώνεται 
Καθαρισµός εξοπλισµού ΤΙΤΑΝ White spirit 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 4-6 ώρες 24 ώρες (τουλάχιστον) 
Πιστοποιήσεις   Ανθεκτικό στη φωτιά: Μ-1 
Συσκευασίες   375ml &750ml 
 
Περιεκτικότητα σε VOC σύµφωνα µε 2004/42/IIA (d) (400/300) Máx. VOCs 400g/L 
 
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο (πλάτος 7-8 εκ.) 
 
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην αραιώνετε. Εφαρµόστε µια άφθονη οµοιογενή στρώση στην 
κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Μέσα σε δέκα λεπτά από την εφαρµογή, τονίστε τα νερά του 
ξύλου όπως επιθυµείτε, περνώντας ελαφρώς τις άκρες ενός βρεγµένου πινέλου σε συνεχείς 
παράλληλες ή κυµατιστές γραµµές προς την ίδια κατεύθυνση. 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς λιπαρές ουσίες και πρώτα ασταρωµένη.  
 
Γυµνές επιφάνειες:  
Ξύλο, γυψοσανίδα: TITAN Selladora 
Σίδερο: TITANLUX Minio Sintetico  
Μπετόν: HIDRALUX ή TITANIT 
Χαλκός, µπρούντζος, ψευδάργυρος, αλουµίνιο κτλ.: ΤΙΤΑΝ Imprimacion Fosfatante. 
Μελαµίνη: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες και τρίψτε µε γυαλόχαρτο. 
 
Βαµµένες επιφάνειες: Σε γερά βαµµένες επιφάνειες, αφού καθαρίσετε και τρίψετε ελαφρά µε 
γυαλόχαρτο, εφαρµόστε απευθείας. Σαθρά ή παλαιά βερνίκια ή χρώµατα πρέπει να αφαιρεθούν µε 
TITAN Quitapinturas και να ασταρωθούν ως γυµνές επιφάνειες. 
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TITANLAK Efecto Madera 
Αποµίµηση Ξύλου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Προϊόν µε βάση διαλύτη. 
Εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιµοποιήστε το µόνο σε 
καλά αεριζόµενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη 
διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος. Όταν γίνεται εφαρµογή σε µεγάλες εσωτερικές 
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, ξεπλύντε 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. Κάποιες 
τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: Μάιος 2008 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 


