
TITANLUX   Barniz al Agua Ecologico Decoracion 
Οικολογικό βερνίκι κρούστας για ξύλινες επιφάνειες

    

KΩΔ. 12138
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, ταχυστέγνωτο οικολογικό βερνίκι πολυουρεθάνης, βάσης νερού. Το βερνίκι κρούστας 
TITANLUX Barniz al Agua Ecologico Decoracion είναι ανθεκτικό στα οικιακά καθαριστικά, δεν κιτρινίζει 
και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό blocking, αντοχή και ελαστικότητα. Επιπλέον περιέχει αντιμουχλικά 
συστατικά.  Το TITANLUX Barniz al Agua Ecologico Decoracion έχει πιστοποιηθεί για ασφαλή χρήση σε 
παιδικά παιχνίδια και έπιπλα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για διακόσμηση και προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο: σε πόρτες, 
παράθυρα, δοκάρια, κιγκλιδώματα, γείσα και γενικά σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ
Σύνθεση: Ακρυλική πολυουρεθάνης 
Πυκνότητα: 1,04 - 1,08 kg/l
Απόδοση: 10 - 16 m²/l 
Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC: 40- 60 λεπτά  Στην αφή: 15- 30 λεπτά  Επαναβαφή: 4- 6 ώρες
Καθαρισμός εργαλείων:     Νερό
Αραίωση:     5% στην πρώτη στρώση για ξύλα που δεν έχουν περαστεί με βερνίκι
Συνθήκες εφαρμογής: +10ºC - +30 ºC 
Στερεά Όγκου (UNE EN 
ISO 3233-3) 27 - 30 %
COV (UNE EN ISO 11890-2): 2.004/42IIA (e) (150/130) Máx COV 65 g/l

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Αντίδραση στη φωτιά UNE EN 13501-1: B-s2,d0 / Sobre substrato MDF B-s1,d0
 Πιστοποίηση VOC ISO 16000-6: +A
 Ασφαλή χρήση σε παιχνίδια UNE-EN 71-3
 Οικολογική ετικέτα (Ecolabel)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

Ανακινήστε καλά το δοχείο. Η ξύλινη επιφάνεια πρέπει να είναι ελαφρά τριμμένη, καθαρή και στεγνή, χωρίς ίχνη
λιπαρότητας. Απλώστε σε λεπτές στρώσεις και τρίψτε ελαφρώς ανάμεσα στα 2 χέρια. Η περιεκτικότητα σε 
υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12% σε σκληρό ξύλο και το 15% σε μαλακό ξύλο.
Μην το εφαρμόζετε σε έντονη ηλιοφάνεια ή κατά διάρκεια υγρασίας και πάχνης. 

Νέο ξύλο: Τρίψτε το ξύλο προς την κατεύθυνση των νερών του, καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρέστε τις ρητίνες 
ή τις εκκρίσεις ρητίνης. 

Παλαιό μη βερνικωμένο ξύλο: Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το ξηρό γκριζαρισμένο ξύλο, τρίβοντας το με 
γυαλόχαρτο, μέχρι να εμφανιστεί το γερό ξύλο. Εφαρμόστε ύστερα όπως σε νέο ξύλο.

Σε εσωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις.



Εξωτερικές επιφάνειες: Για καλύτερη προστασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το Titanxyl 
Protección Total Ultra ή το Titanxyl Lasur Fondo Ultra με 2-3 στρώσεις Barniz al Agua Ecológico. Για 
εσωτερική αποκατάσταση ξύλου με προβλήματα από σαράκι, εφαρμόστε ένα στρώμα Titanxyl 
Matacarcomas. Για προβλήματα μούχλας εφαρμόστε ένα στρώμα Titanxyl Protección Total Ultra ή Titanxyl 
Lasur Fondo Ultra.

Ξύλα με ρητίνες και τροπικά ξύλα: Στις συγκεκριμένες επιφάνειες μπορεί να αποτραπεί το στέγνωμα. Γι 
αυτό απολιπάνετε καλά τις επιφάνειες με το Aguarrás Mineral για να αφαιρέσετε τις ρητίνες. Αρχικά απλώστε μια
πρώτη στρώση σε μικρή επιφάνεια. Εάν η έκκριση της ρητίνης επιμένει, συμβουλευτείτε την Τεχνική 
εξυπηρέτηση, διαφορετικά τελειώστε με 2-3 στρώσεις Barniz al Agua Ecológico

Η τονικότητα και η ένταση του τελικού χρώματος εξαρτώνται από τον τύπο, το χρώμα και το πάχος του ξύλου 
καθώς και από τον αριθμό των στρώσεων του βερνικιού. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Τρίψτε το ξύλο, αφαιρέστε την σκόνη και στη συνέχεια εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις ανάλογα με την κατάσταση 
της επιφάνειας. Εάν τα παλιά βερνίκια ήταν διαλύτου ή πολυουρεθάνης θα πρέπει να τρίψετε την επιφάνεια σε 
βάθος μέχρι να αφαιρέσετε τα παλιά στρώματα βερνικιού. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε εντελώς το βερνίκι και τα σαθρά σημεία και προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
 ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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