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Τύπος: Βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών, βάσεως πολυουρεθάνης 

Σχέση ανάμιξης: F/D = 1/1 
Ειδικό βάρος Μίγματος: 1.05±0,01 gr/cm3 (ISO 2811) 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο ή ρολό 
Χρόνος ζωής μίγματος: 4 ώρες (ASTM D1200, FC4/25°C) 
Αραίωση: Έως 3% κ.ο. με διαλυτικό Ε/1916 ΑΡΓΟ της Vivechrom. 
Απόδοση: Περίπου 10m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 12 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. 
 

DESMOLACK D & F
®
 

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Ισχυρή πρόσφυση & ελαστικότητα 

Το DESMOLACK D&F είναι αρίστης ποιότητας 
διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης, δύο συστατικών 
D&F, για ξύλινα πατώματα. Έχει μεγάλη στιλπνότητα 

που παραμένει αναλλοίωτη για πολλά χρόνια. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και δεν 
χαράσσεται εύκολα. Έχει μεγάλη ελαστικότητα ώστε 
να ακολουθεί, με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, 

τις συστολές και διαστολές του ξύλινου πατώματος. 
Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα στα υγρά 
καθαρισμού, απορρυπαντικά, διαλύτες και χημικά. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

2277//1111//22001144  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    1111ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μεγάλη αντοχή 
 

 Εφαρμόστε σε καθαρό και στεγνό πάτωμα ένα χέρι του υποστρώματος ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK A&B δύο 
συστατικών, το οποίο πρέπει να τριφτεί καλά. 

 Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την 

προστασία της αναπνοής.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών: 500 gr/l (2010).  
Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο  499 g/l ΠΟΕ. 
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DESMOLACK D & F
®
 

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΑΣΕΤΟΝ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

DESMOLACK D 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει διισοκυανικό εστέρα τολουολίου & Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών ● 

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα ● Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής ● Προκαλεί 

σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό ● Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ● Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής ● 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση ● Μπορεί να προκαλέσει 

υπνηλία ή ζάλη ● Mακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 

σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα ● Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, 

φλόγες και  θερμές επιφάνειες ● Μην καπνίζετε ● Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά 

κλειστό ● Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, ή με τα ρούχα ● Να 

φοράτε προστατευτικά γάντια και  μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το 

πρόσωπο ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν 

παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 

ή ένα γιατρό ● Να διατηρείται δροσερό ● Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να 

προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ● 

Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ● 

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αναμείξτε ίση ποσότητα DESMOLACK D και DESMOLACK F. 
 Αναδεύστε καλά τα δύο συστατικά μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως και αν χρειαστεί αραιώστε έως 3% 

κ.ό. το μίγμα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε/1916 ΑΡΓΟ.  
 Αφήστε το μίγμα 10 λεπτά και αμέσως μετά εφαρμόστε ένα χέρι μίγματος. Αφού στεγνώσει καλά, 

τρίβετε με γυαλόχαρτο Νο 180 και εφαρμόζετε ένα 2ο χέρι χωρίς αραίωση. 
 Το μίγμα DESMOLACK D&F πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 3-4 ωρών. 
 Το καλοκαίρι προσθέστε στο μίγμα το ειδικό ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε/1408 έως 3% κ.ό. 
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DESMOLACK F 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει οξικό βουτυλεστέρα ● Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα ● Προκαλεί 

σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό ● Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη ● Mακριά από 

παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή 

την ετικέτα ● Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες ● Μην 

καπνίζετε ● Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό ● Να μην έρθει σε επαφή με τα 

μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και  μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 

γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  ● Να διατηρείται δροσερό ● Παρατεταμένη έκθεση 

μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο ● Μην το αδειάζετε στην 

αποχέτευση ● Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 
 

 

 

 

 
ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 


