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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Γυαλιστερό λαδο-αλκυδικό ανθεκτικό βερνίκι, ειδικό για διακόσμηση και προστασία ξύλινων σκαφών 
και ξύλου εξωτερικού χώρου. Διακρίνεται για την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά του, καθώς και 
για την εξαιρετική διάρκεια γυαλάδας. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Υψηλή προστασία για όλα τα είδη ξύλινων σκαφών και εξωτερικού ξύλου. Επίσης κατάλληλο για 
εξοχικά και γενικά ξύλινες κατασκευές σε σκληρές καιρικές συνθήκες σε αστικές, επαρχιακές και 
ορεινές περιοχές. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισμα   Γυαλιστερό. 
Απόχρωση   Διαφανές. 
Πυκνότητα   0.92 kg/L. 
Στερεά όγκου   50%. 
Καλυπτικότητα  13-16 τ.μ./λίτρο. 
Χρόνος στεγνώματος  5-8 ώρες στους 23οC. Επαναβαφή σε 24 ώρες. 
Αραίωση   ΤΙΤΑΝ Καθαρό Νέφτι ή White spirit. 
Καθαρισμός εξοπλισμού ΤΙΤΑΝ Καθαρό Νέφτι ή White spirit. 
Συσκευασίες   750ml & 4L 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο  Ρόλο  Πιστόλι 
Αραίωση κατά προσέγγιση 20-30%  20-30%  10-15% 
 
Γυμνό ξύλο: Για αποφυγή τερμιτών και παράταση διαρκείας βερνικιού σε εξωτερικές συνθήκες, 
συνίσταται να ασταρώσετε με μια πλήρη στρώση ΤΙΤΑΝ Protector (αστάρι για ξύλο), στον 
απαιτούμενο τόνο. Αφήστε 2-3 μέρες να στεγνώσει τελείως και ολοκληρώστε με 2-3 στρώσεις βερνίκι, 
αραιώνοντας την πρώτη στρώση 20-30% με διαλυτικό.  
 
Ρητινώδες ξύλο: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του ξύλου δυσκολεύουν την πρόσφυση και το 
στέγνωμα των βερνικιών. Για ικανοποιητικά αποτελέσματα, συνίσταται το παρακάτω σύστημα:  
1. Αφαιρέστε τη ρητίνη με σπάτουλα, γυαλόχαρτο κτλ. και καθαρίστε με διαλυτικό.  
2. Εφαρμόστε μια πλήρη στρώση TITAN Protector.  
3. Παρατηρήστε για κάποιο χρονικό διάστημα αν η έκκριση ρητίνης επιμείνει και είναι άφθονη. Αν 

ναι, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν υποχωρεί ή έκκριση ή δεν εμφανίζεται καθόλου, ακολουθήστε 
την ίδια διαδικασία καθαρισμού και προετοιμασίας. Όταν το TITAN Protector στεγνώσει τελείως, 
ολοκληρώστε με 2-3 στρώσεις βερνίκι.  

 
Κολλώδες ξύλο: Μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.  
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Βερνικωμένο ξύλο: Γερά και καλής ποιότητας προηγούμενα βερνίκια: Καθαρίστε, ξεβγάλτε, τρίψτε 
με γυαλόχαρτο μέχρι να γίνουν ματ και εφαρμόστε απευθείας βερνίκι (2-3 στρώσεις). Μη γερά και 
κακής ποιότητας βερνίκια: Αφαιρέστε τα τελείως. Όταν το βερνίκι είναι ελαφρώς ξεφλουδισμένο ή 
ραγισμένο, ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία:  
1. Αφαιρέστε με σπάτουλα και γυαλόχαρτο όποιο χαλαρό ή μη γερό βερνίκι. Τρίψτε με γυαλόχαρτο 

ηλιοκαμένο ξύλο (γυαλόχαρτο nο5) μέχρι να γίνει ματ.  
2. Απομακρύνετε τη σκόνη και απλώστε μια πλήρη στρώση ΤΙΤΑΝ Protector επιμένοντας στα γυμνά 

και πιο απορροφητικά σημεία, όπως ενώσεις, ρωγμές κτλ.  
3. Αφήστε να στεγνώσει τελείως και ολοκληρώστε με 2-3 στρώσεις βερνίκι. 
 
 Όταν έχει προηγηθεί εφαρμογή με λινέλαιο, αφαιρέστε τη τελείως με διαλυτικό, γυαλόχαρτο κτλ. 

και εφαρμόστε όπως σε γυμνό ξύλο. 
 Αν έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες από την τελευταία εφαρμογή, τρίψτε με γυαλόχαρτο (Νο 6) 

μέχρι να γίνει ματ πριν βερνικώσετε πάλι. 
 Προηγούμενα βερνίκια πολυουρεθάνης και καταλυτικά πρέπει να αφαιρεθούν ή να τριφθούν με 

γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να γίνει ματ πριν βερνικώσετε πάλι. 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Προϊόν με βάση διαλύτη. 

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 


