
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25oC, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα.Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια
γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.
• Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
• Εφαρμόστε 2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με πινέλο, ρολό η πιστόλι βαφής (ψεκασμού).
Προσοχη: η τελικη αποχρωση δεν φαίνεται μεσα στο κουτι αγγα σταν η επιστρωση στεγνωει. Σε νέα ή πογυ εκτεθειμένα ξύλα, συνιστάται η
εφαρμογή ενός τρίτου. επιχρισματος για τις ανοιχτες αποχρωσεις. Η αχρωμη αποχρωση συνιστάται για εσωτερική χρήση.
Για εξωτερική χρήση, αυτή η αποχρωση χρησιμοποιειται μόνο για αναμειξη με άλλες αποχρώσεις.

AQUAGEL 

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗΣ
Περιέχει βιοκτόνα: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 4,5-Διχλωρο-2-η-οκτυλο-4-ισοθειαζολο-3-όνη; 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Κλείνετε το δοχείο μετά τη 
χρήση. Οριακή τιμή της EE για αυτό το προϊόν (Kατηγορία A/ε - Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για 
τελειώµατα, συµπεριλαµβανόµε-νων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3g/lΠΟΕ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
για κάθε ξύλινη, κατακόρυφη εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, παράθυρα, περιφράξεις, 
κατασκευές κήπου κλπ.
• για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
• για επαναβαφή πάνω από βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου
• Μικροπορώδες και anti-UV βερνίκι, επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει ενώ το προστατεύει από 
την ηλιακή ακτινοβολία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Μπλοκάρει αποτελεσματικά το νερό και την υγρασία χάρη στην ειδική τεχνολογία AQUASTOP.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, γυαλοχαρτίστε 
ελαφρά τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.
• Γυμνό ξύλο: αποχαρτάρετε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία 
συνιστάται η εφαρμογή ασταριού Πρόληψης & θεραπείας της V33.
• Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα: βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν 
σαθρά υλικά. Αποχαρτάρετε ελεφρά ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε 
τη σκόνη.
• Σκληρά και δύσκολα ξύλα (δρυς, καστανιά, εξωτικά ξύλα): αραιώστε με 15% νερό για την 
πρώτη στρώση. Εφαρμόστε τη 2η στρώση χωρίς αραίωση . Σε λιπαρά ξύλα, καθαρίστε πρώτα 
με ένα καθαριστικό διαλύτου ή με το κατάλληλο προϊόν καθαρισμού και προετοιμασίας της V33.

Ειδικό εξωτερικό

Σχήμα: σατέν 

Μέγεθος: 0.75L, 2.5L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
3Η μεταξυ επιστρωσεων
12Η για πληρες στεγνωμα
Κάλυψη (1 στρώση ανά 1L): 12m² 
Καθαρισμός: Νερο
Εργαλεία: Πινελο, ρολο, πιστολι βαφης

• Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες
• Γρήγορο στέγνωμα
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η προστασία 6 ετών αφορά: Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η
προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μόνο κατακόρυφες (κάθετες) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με
νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3η στρώση. Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης
αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος. Η προστασία 6 ετών εξαρτάται από την έκθεση και τις καιρικές
συνθήκες. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή σε επιφάνειες με συνεχή έκθεση σε υγρασία, όταν το
νερό δεν μπορεί να διαφύγει.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ V33
Η τελικη απόχρωση εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του ξύλου και την ηλικία του. Όσο παλαιότερο το ξύλο, τόσο πιο σκούρο το αποτέλεσμα.
Για να διατηρήσετε ένα ανοιγμένο κουτί βάλτε το υπόλοιπο προϊόν σε ένα μικρότερο φοχείο [χωρις αέρα]

http://www.v33.com/

