
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
3-4 h

Επαναβαφή
20-24 h

Για δύο στρώσεις 
7-8 m2/L

Για µία στρώση
14-16 m2/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γυαλιστερό

MARELAC SB
Βερνίκι Θαλάσσης Πολυουρεθάνης Βάσης ∆ιαλύτου

Πλεονεκτήµατα:

• Προστατευτικό high gloss φιλµ για τη µέγιστη προστασία
  από την ηλιακή ακτινοβολία και τις έντονες καιρικές συνθήκες 
  µε φίλτρα UV και HALS φωτοσταθεροποιητές

Άχρωµο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 

∆ιαφανές βερνίκι διαλύτου πολυουρεθανικής 
βάσης, ενός συστατικού, για ξύλινες επιφάνειες 
που εκτίθενται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Ιδανικό για κότερα, θαλαµηγούς, πλοία, αλλά και 
πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών 
χώρων, κ.α. Έχει µεγάλη ελαστικότητα, γυαλάδα, 
σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωµα. Περιέχει 
φίλτρα UV µε φωτοσταθεροποιητές HALS που 
προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 
ακτίνες του ήλιου και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες.

Ιξώδες
55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Πυκνότητα
0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Χρώµα 
ενισχυµένης 
αντοχής µε 

πολυουρεθανικές 
ρυτίνες

Χρώµα 
µε φίλτρα UV 

για αντοχή 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία

Έως 5%
• Για ρολό/πινέλο µε διαλυτικό   
  πινέλου Τ300
• Για πιστόλι µε διαλυτικό  
  πιστολιού Τ350

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό

Γυαλιστερό Φινίρισµα

Στιλπνότητα
> 90 µονάδες στις 60° 
(ISO 2813)

Άχρωµο 750 mL 2.5 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει 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. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/
εξωτερικών διακοσµήσεων”, Οριακή τιµή 
400 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα 398 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

Για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνι ή λάδι και γυαλοχαρταρισµένες.

Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρµόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra διαλύτου για την 
προστασία από µύκητες και έντοµα.
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5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Αραιώνουµε έως 5% µε διαλυτικό 
πινέλου Τ300 για ρολό ή πινέλο ή 
T350 για πιστόλι και αναδεύουµε 
καλά πριν την χρήση.

Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση
µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

Επαναβάφουµε, εάν είναι 
επιθυµητό, µετά από 20-24 ώρες.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <80% RH 
και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 18%.
• Ρολά, πινέλα καθαρίζονται µε 
διαλυτικό πινέλου Τ300 και στη 
συνέχεια µε σαπούνι ή απορρυπαντικό. 
Τα πιστόλια καθαρίζονται µε διαλυτικό 
πιστολιού Τ-350.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη 

χρώµατος υπολογίζοντας την 
ποσότητα χρώµατος που θα 
χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα 
χρώµατος για να τα 
επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την 
εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε 
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το 
για µελλοντική χρήση.

• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε 
συµβουλές από την τοπική 
αυτοδιοίκηση για την διάθεση και 
αποκοµιδή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 
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