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ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 
EXTREME TRAFFIC 

 
 
 

• Υπερανθεκτικό σε καταπόνηση & λεκέδες 
• Μέγιστη προστασία για πολλά χρόνια 
• Τονίζει την ομορφιά του ξύλου 

 
Σκοπός: 
Παρκέ, δάπεδα, σκάλες από παλαιό ή φρέσκο ξύλο.  
Για Ευρωπαϊκά ή εξωτικά ξύλα.  
 
Απόδοση: 
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ βερνίκι δαπέδου εξαιρετικών επιδόσεων: δημιουργεί ένα προστατευτικό 
φιλμ που συνδυάζει την ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ για αντοχή σε μακροχρόνια χρήση, γδαρσίματα, 
νερό και λεκέδες και την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ για να μην σπάει στα χτυπήματα.Προσφέρει 
μακροχρόνια προστασία και υψηλής ποιότητας φινίρισμα με τέλεια ροή.  Δίνει ένα ζεστό 
τόνο στο ξύλο και του προσδίδει βάθος. Φιλικό προς τον χρήστη: πιστοποιημένο με 
οικολογική ετικέτα.  

 
Προετοιμασία: 
Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό. 
ΝΕΑ ΞΥΛΕΙΑ: Τρίψτε το παρκέ μηχανικά με λειαντικό μηχάνημα (120 γυαλόχαρτο), και 
απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά. 



ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ: τρίψτε το παρκέ μηχανικά δύο φορές (μία με 60 γυαλόχαρτο και 
μία με 120) έως ότου φτάσετε στο γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά. 
ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΕΡΙ: Απομακρύνετε το κερί και στη συνέχεια τρίψτε το παρκέ μηχανικά 
δύο φορές (μία με 60 γυαλόχαρτο και μία με 120) έως ότου φτάσετε στο γυμνό ξύλο. 
Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά. 
ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussié, κτλ.): πριν την εφαρμογή του ασταριού, 
είναι απαραίτητη η απολίπανση του ξύλου. 
Εφαρμογή: 
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12° και 25°C  σε στεγνό δάπεδο, απουσία 
ρευμάτων αέρα. 
Η γαλακτώδης εμφάνιση στο κουτί γίνεται εντελώς διάφανη μετά την εφαρμογή. 
1 - Αναδεύστε το Βερνίκι καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής με ένα μακρύ και 
φαρδύ ξύλο, για πλήρη ομογενοποίηση του υλικού. 
2 - Εφαρμόστε με μαλακό πινέλο ή ρολλό ειδικό για ακρυλικό βερνίκι δαπέδου με πέλος 
12mm. 
3 - Ξεκινήστε από μια γωνία του δωματίου έχοντας το φως της ημέρας απέναντι σας και 
εφαρμόστε υποχωρώντας  
προς την έξοδο.   
4 - Εφαρμόζετε σε κανονικές, γεμάτες, σταυρωτές κινήσεις και στην τελευταία πινελιά 
ακολουθείτε τα νερά του ξύλου.  
5 - Για μέγιστη αντοχή, εφαρμόστε 3 χέρια Βερνίκι ή Αστάρι Δαπέδου και 2 χέρια Βερνίκι. 
6 – Για τέλεια αποτελέσματα, γυαλοχαρτίστε ελαφρά μεταξύ επιστρώσεων (γυαλόχαρτο 
240) και απομακρύνετε την σκόνη. 
7 – Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες έως ότου το φιλμ 
έρθει σε πλήρη σκλήρυνση, χρησιμοποιείστε τον χώρο με προσοχή.   
• Σε επικλινή δάπεδα, προσέξτε την συσσώρευση του ασταριού στο κάτω μέρος.  
Η V33 συνιστά: 
ΠΑΛΑΙΑ ΞΥΛΕΙΑ : για να αποτρέψετε τον σχηματισμό χρωματικών λεκέδων από ταννίνες  
(κοινό φαινόμενο σε παλαιά ξύλα) η V33 συνιστά να εφαρμόσετε Αστάρι Δαπέδου πριν το 
Βερνίκι Δαπέδου (δεν ισχύει σε περίπτωση εφαρμογής χρωματισμού) 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: αν θέλετε να χρωματίσετε το δάπεδο, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι 
βερνίκι εμποτισμού προτού εφαρμόσετε το βερνίκι δαπέδου. 
 
Συσκευασία: 0.75L-2.5L-5L  
Φινίρισμα: άχρωμο γυαλιστερό, σατινέ ή ματ.  
Απόδοση: 2.5L = +/- 30m² 
Χρόνος Στεγνώματος μεταξύ χεριών: 2 hrs 
Εντελώς στεγνό σε : 24 hrs 
Καθαρισμός εργαλείων : Νερό 
Εξοπλισμός: Ρολλό για βερνίκι ή φαρδύ πινέλο   
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
S2: Μακριά από παιδιά 
S29: Μην αδειάζετε στις αποχετεύσεις 
S51: Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους  
Οριακή τιμή της EE για αυτό το προϊόν (κατ. A/i): 140g/l (2010). Αυτό το 
προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 40g/l ΠΟΕ 
 

 
 

2. 



 

 

Technical datasheet                                                                                                                                                            
 

 

EXTREME TRAFFIC  
FLOOR VARNISH 

 
 

Purpose: 
Parquets, floors, stairs made of new or old wood. European or exotic wood. 
 
Performances: 
Ultra-high performance POLYCARBONATE floor varnish: forms a protective film combining 
both HARDNESS, for resistance against repeated use, scratches, water and stains, and 
FLEXIBILITY to absorb shocks withoug chipping.  
Long lasting protection. High quality finishing: perfect flow. Gives warmth and depth to 
the wood.  User-friendly: Ecolabel certified. 
 
Preparation: 
The wood must be bare, clean and dry. 
• BARE WOOD: Mechanically sand the parquet with a sander (120 abrasive grit), then 
remove dust carefully. 
• VARNISHED WOOD: mechanically sand the parquet twice (once with a 60 abrasive grit 
then 120) until bare wood is reached. Remove dust carefully. 
• WAXED AND OLD WOOD: Remove wax then mechanically sand twice (once with  60 
abrasive grit then 120) until bare wood is reached. Remove dust carefully. 
• Bare resinous wood (teak, doussie, etc.): before applying your varnish, degrease wood. 
 



 
Application: 
Ideal conditions for application: between 12° and 25°C on a draught-free and dry floor. 
Milk-white appearance that disappears after drying. 
 
1. Stir the floor varnish well before and during use with a long wide stick to homogenise. 
2. Varnish using a supple-bristled brush or a 12-mm pile roller for special use with acrylic 
floor varnish. 
3. Start with a corner of the room facing the daylight then move back till the exit. 
4. Apply in regular full cross-coats then give the last stroke of your brush in the direction 
of the wood grain. 
5. For opimum resistance, apply 3 coats of floor varnish or 2 coats after using the V33 
Pre-Varnish Undercoat. 
6. Between each coat, sand lightly (with a 240 abrasive grit) then remove dust to obtain a 
perfect flow. 
7. Let dry for 24 hours. 
 
V33 Suggests: 
OLD PARQUETS: in order to avoid the formation of coloured stains (due to release of 
tannins), which can be frequent on old wood, before applying your floor varnish, apply 
V33 Pre-Varnish Undercoat (except before use of a medium oak coloured varnish). 
 
Packaging: 0.75L-2.5L 
Covering power in 1 coat for 2.5L: +/- 30m² 
Drying: Between 2 coats: 2 hrs 
Complete: 24 hrs 
Cleaning of tools: Water 
Equipment: Varnish roller or brush 
 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS and PRECAUTIONS FOR USE 
S2: Keep out of the reach of children. 
S29: Do not empty into drains. 
S51: Use only in well-ventilated areas. 
EU limit value for this product (cat. A/i): 140g/l (2010).This product contains 
max 40g/l VOC                  

 

 
NOVENTA S.A. 
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