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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έχει υδροαπωθητικές ιδιότητες, αντέχει στις υπεριώδεις ακτίνες και 

παρέχει τη µέγιστη δυνατή προστασία. Είναι µυκητοκτόνο και 

εντοµοκτόνο προστασίας ξηρού φιλµ. ∆ιατηρεί την ελαστικότητά του 

ακολουθώντας τη διαστολή ή συστολή του ξύλου  χωρίς να σπάει. 

Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη. Χρησιµοποιείται σε 

εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, 

παράθυρα, παντζούρια, φράχτες, στέγαστρα, πέργκολες, σκεπές. 

 

   

 

    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 0,98 – 1,00 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες : 290 - 550 mPas (ASTM D2196-86 25
ο
C) 

Αραίωση : 5% µε νερό 

Απόδοση : 12 m
2
/lt ανά στρώση 

Στέγνωµα : Στην αφή σε 30 λεπτά  και επαναβάφεται σε 1 ώρα 

Αποχρώσεις : Μπορεί να χρωµατιστεί σε διάφορες αποχρώσεις από το δειγµατολόγιο 

WOODSTAINS της TETRALUX 

Συσκευασία : 0,75lt, 3lt, 9lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 130gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “δ”, Τύπος:Υ, 

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από 

ξύλο και µέταλλο) Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 129gr/lt 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι 

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  µέσα 

στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό και  

σαπουνάδα.  

Συνθήκες εφαρµογής : Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10
ο
C και άνω των 

35
ο
C 
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Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραµένουν κλειστά σε θερµοκρασία από 5
 ο

C έως 40
 ο

C 

σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση. 

  

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες.  

Αραιώνεται σε ποσοστό 5% µε νερό για εφαρµογή µε πιστόλι. Εφαρµόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις 

ανάλογα µε το είδος του ξύλου και την απορροφητικότητά του. Στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά και 

επαναβάφεται σε 1 ώρα. Οι χρόνοι αυτοί µεταβάλλονται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
Προσοχή 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ● Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση ● Πολύ 

τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις ● Μακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε 

ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ● Να φοράτε προστατευτικά 

γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή 

εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό ● ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη 

σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς 

Περιέχει: Περµερθρίνη, IPBC, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλ, Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-

όνη[ECno247-500-7]και 2-µεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη[ECno220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777                 

  


