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STATUS BASEWOOD 

ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ  
ΓΙΑ ΞΤΛΙΝΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ 

 

 

 

    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Τν πξντόλ STATUS BASEWOOD είλαη έλα άρξσκν 

ζπληεξεηηθό ππόζηξσκα  θαηάιιειν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ πξηλ ηε βαθή ηνπο 

κε βεξλίθη. Καηάιιειν γηα εζσηεξηθή θαη θπξίσο 

εμσηεξηθή ρξήζε, εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο μύιηλεο 

επηθάλεηεο, όπσο πόξηεο, παξάζπξα, θνπθώκαηα, 

επελδύζεηο, δνθάξηα, ζηέγεο, πεξηθξάμεηο, πέξγθνιεο,  

  
 

  

έπηπια θήπνπ θ.α. Η εμειηγκέλε ηνπ ζύλζεζε πξνζηαηεύεη 

απνηειεζκαηηθά ην μύιν από ηνπο κύθεηεο, ην ζαξάθη, ηηο 

κπιε θειίδεο θαη ηε κνύρια. Παξάιιεια δηεηζδύεη βαζηά 

ζηνπο πόξνπο ηνπ μύινπ εμαζθαιίδνληαο νκνηόκνξθε 

επηθάλεηα ζην ηειηθό βεξλίθη, ελώ ράξε ζηελ ειαζηηθόηεηά 

ηνπ, εληζρύεη ηελ αληίζηαζε ηεο επηθάλεηαο ζηα ζθαζίκαηα 

θαη ζηα μεθινπδίζκαηα.  

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

 Εθαξκόδεηαη ζε θάζε είδνπο μύιηλε επηθάλεηα, όπσο 

πόξηεο, παξάζπξα, θνπθώκαηα, επελδύζεηο, δνθάξηα, 

ζηέγεο, πεξηθξάμεηο, πέξγθνιεο, θιπ. 

 

  

 Καηάιιειν γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε.  

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

  

 Πξνζηαηεύεη από ηελ πγξαζία, θαη ηε βξνρή. 

 Πξνζηαηεύεη από ηνπο κύθεηεο, ην ζαξάθη, ηηο κπιε 

θειίδεο θαη ηε κνύρια. 

 Πξνζηαηεύεη από ηηο ππεξηώδεηο (UV) αθηηλνβνιίεο. 

 Υςειή δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα. 

 Επηηξέπεη ζην μύιν λα «αλαπλέεη». 

 

  

 Αθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο ηνπ μύινπ κε 

απνηέιεζκα λα κε ζθάεη θαη λα κελ μεθινπδίδεη. 

 Οκνηόκνξθν θαη εμαηξεηηθό ηειηθό απνηέιεζκα. 

 Εύθνιν δνύιεκα. 

 Εμαηξεηηθό άπισκα. 

 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ    

  

Η επηθάλεηα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη γεξή, ζηεγλή θαη 

απαιιαγκέλε ζθόλεο, κνύρια, ιίπε, ή ξεηζίλη πξηλ ηελ 

εθαξκνγή. Σε θαηλνύξγηα μύια, απνκαθξύλνπκε ηπρόλ 

ιάδηα, ή ξεηζίληα κε Διαλυτικό LS-735 θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζεξαπεύνπκε ηνπο ξόδνπο. Σε βακκέλα μύια, αθαηξνύκε 

όια ηα παιηά ρξώκαηα, ή βεξλίθηα κε δηαβξσηηθό θαη ζηε  

 

  

ζπλέρεηα θαζαξίδνπκε ηελ επηθάλεηα κε Διαλυτικό LS- 735. 

Επηζθεπάδνπκε όια ηα ειαηησκαηηθά ζεκεία ηνπ μύινπ κε 

ηνλ θαηάιιειν ζηόθν. Τξίβνπκε κε ην θαηάιιειν 

γπαιόραξην παξάιιεια κε ηα λεξά ηνπ μύινπ γηα λα  

ιεηάλνπκε θαιά ηελ επηθάλεηα. Απνκαθξύλνπκε ηε ζθόλε 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα πγξό, ρσξίο ρλνύδη, ύθαζκα. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Αλαδεύζηε θαιά ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ πξηλ από 

ηε ρξήζε θαη εθαξκόζηε ην πξντόλ κε πηλέιν 

πξνζέρνληαο λα θαιύςεηε θαιά όια ηα δύζθνια 

ζεκεία ηεο επηθάλεηαο, όπσο γσληέο, εζνρέο θ.ιπ. Όηαλ 

ζηεγλώζεη θαιά 2 ρέξηα από ην ηειηθό βεξλίθη μύινπ 

STATUS EVERWOOD. Μεηά ηελ εθαξκνγή θιείζηε 

 

  

θαιά ην δνρείν γηα λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Μπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θαιά 

θιεηζκέλν δνρείν, ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα, γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Απνζεθεύεηε ζε δξνζεξό θαη μεξό 

κέξνο. Πξνζηαηεύεηε ην πξντόλ από ηνλ ήιην θαη ηελ 

παγσληά. 
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