ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου θαλάσσης υψηλών αντοχών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει τον
υμένα του χρώματος από την υγρασία, τη σήψη και την ανάπτυξη μυκήτων. Τα κατάλληλα επιλεγμένα φίλτρα UV παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Διατηρεί την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να
μπορεί να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. Έχει
μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Προσφέρει σκληρό και ελαστικό φιλμ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SMALTOXYL
YACHT VARNISH

Στιλπνότητα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ &
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
ΞΥΛΟΥ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

Ειδικό βάρος 0,96-1,00 kg/lt.

Αραίωση
Στέγνωμα: 3-4 ώρες
Στέγνωμα
Αραίωση: Για εφαρμογή με
πινέλο ή ρολό 5-10% σε όγκο με
διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Για εφαρμογή με πιστόλι έως 10% σε
όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.

Επαναβαφή: 18-24 ώρες

Στεγνό στην αφή 3 – 4 ώρες .

VOC

Απόδοση

12-18 m²/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια..

Συσκευασία: 750ml&2.5lt
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Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 5-10% σε όγκο
με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 10% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.

Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή
VOC =400 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC
προϊόντος έτοιμου προς χρήση=395gr/lt. VOC
ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο
βρασμού < 250°C

Κατηγορία

Επαναβαφή

Εφαρμογή: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Στιλπνό και σατινέ

Αποχρώσεις

18-24 ώρες από την εφαρμογή. Οι παραπάνω
χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες
Στιλπνό & Σατινέ: Άχρωμο
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες. Σε καινούρια ξύλα για αποτελεσματική προστασία από τα έντομα (σαράκι) και τους μύκητες εφαρμόστε πρώτα 1 στρώση συντηρητικό ξύλου
SMALTOXYL BASE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις SMALTOXYL YACHT VARNISH σε στεγνές και απολύτως
καθαρές επιφάνειες. Γυαλοχαρτάρουμε μεταξύ δύο στρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο
δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία του χώρου 8–30ºC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%.
Η μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% για
μαλακά και πορώδη ξύλα και το 15% για σκληρά. Αντίξοες συνθήκες κατά
την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή
κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό.
Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μακριά από παιδιά

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους
διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των
προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή
φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης του.
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