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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σκληρό διάφανο βερνίκι προστασίας με εξαιρετικά υψηλή αντοχή. Ταχυστέγνωτο. Κατάλληλο για ευρύ 
φάσμα επιφανειών. Όταν στεγνώνει δημιουργεί ένα συμπαγές διάφανο φινίρισμα υψηλής 
στιλπνότητας σαν κρύσταλλο, που προστατεύει την ποιότητα και την απόχρωση της εκάστοτε 
επιφάνειας χωρίς να δημιουργεί «νερά». Είναι πολύ ανθεκτικό σε λεκέδες, υψηλές θερμοκρασίες και 
νερό. 
 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως διάφανο συνδετικό αστάρι για την προετοιμασία πλήθος 
επιφανειών. Σταθεροποιεί, σφραγίζει και προετοιμάζει για την τελική βαφή και επιπλέον λόγω της 
ειδικής του σύνθεσης εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες πριν από την εφαρμογή χρωμάτων ή 
βερνικιών.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το μοναδικό αυτό βερνίκι, χρησιμοποιείται εκτενώς σε πλήθος εφαρμογών, καθώς παρέχει το 
υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής προστασίας. Ειδικά μελετημένο για να δημιουργεί την καλύτερη 
δυνατή πρόσφυση με την βαφόμενη επιφάνεια. Εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για: ήδη βαμμένες 
επιφάνειες, κεραμικά πλακάκια, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, γυαλί και πλαστικό.  
  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Απόχρωση: Άχρωμο  

Απόδοση: 15-20  m2/L  

Καθαρισμός Εξοπλισμού Νερό  

Χρόνος στεγνώματος  1 - 2 ώρες αναλόγως την θερμοκρασία  

Επαναβαφή: 
Συσκευασίες: 

4 ώρες 
500ml 

 

Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να    
μεταβάλλουν  την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος. 
 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος υ 
κατηγορίας Α/ε Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων 130 g/l 
(2010). To προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 40 g/l ΠΟΕ.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο     
Προετοιμασία επιφάνειας:  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λιπαρές 
ουσίες. Τρίψτε ελαφρώς και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα .  
Εφαρμογή: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καλά αναμεμειγμένο αλλά μην ανακινήσετε. Εφαρμόστε 
την 1η στρώση με πινέλο καλής ποιότητας και αφήστε να στεγνώσει . Για να ασταρώσετε πορώδεις 
επιφάνειες αραιώστε με 10% νερό . Συνεχίστε με το 2ο χέρι.   
Κάνετε πάντα μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο, προτού προχωρήσετε στην εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια. Μην εφαρμόζετε πάνω σε λαδομπογιά που δεν στεγνώσει.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425 
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