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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προστατευτικό προϊόν µε σύνθεση φυσικών ελαίων που εµποτίζουν το ξύλο τηκ, για την 
προστασία και αναβίωση του, σε µορφή gel, τριπλά συµπυκνωµένο, για εξαιρετικά εύκολη 
εφαρµογή, χωρίς να στάζει ή να λερώνει. Περιέχει φίλτρα UV. Τα ειδικά πηγµέντα του 
προστατεύουν από το γκριζάρισµα ξύλα που είναι εκτεθειµένα στις εξωτερικές συνθήκες.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Για προστασία και αποκατάσταση όλων των επιφανειών από τροπικά ξύλα, εκτεθειµένων στις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ειδικά σχεδιασµένο για εφαρµογή σε έπιπλα κήπου, deck δίπλα 
από πισίνες και πέργκολες. ∆εν επηρεάζει τις λαστιχένιες ενώσεις στο deck του σκάφους. Χρήση 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο και για παλέττες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απόχρωση   ∆ιάφανο και Μελί 
Πυκνότητα   0.84 0,86 kg/L3  
Στερεά    28-29% 
Χρόνος στεγνώµατος  (στην αφή) 2-3 ώρες  
Επαναβαφή:   24 ώρες 
Αραίωση   Έτοιµο προς χρήση 
Καθαρισµός εργαλείων TITAN White Spirit 
Συσκευασία:    750ml  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής:  Σφουγγάρι που εµπεριέχεται στην συσκευασία ή άλλο  
Συντήρησηπαλαιωµένου τηκ ή µε λιπαρές ουσίες: Καθαρίστε, αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες µε 
Τitan Desoxidante και ξεπλύνετε µε καθαρό νερό. Τρίψτε µε γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε 
τυχόν υπολείµµατα και τη γκριζαρισµένη εξωτερική στρώση. Το ξύλο πρέπει να είναι τελείως 
στεγνό πριν την εφαρµογή του TITANXYL TECA GEL. 
 
Εφαρµόστε χρησιµοποιώντας το σφουγγάρι που βρίσκεται στο καπάκι της συσκευασίας. 
Απλώστε καλά µια πρώτη στρώση, περιµένετε 5 λεπτά και αποµακρύνετε το πλεονάζον gel µε 
ένα καθαρό πανί. Εάν το ξύλο είναι πολύ πορώδες, µπορεί να χρειαστεί και δεύτερη στρώση.  
Μην απλώνετε υπερβολική ποσότητα διότι επιµηκύνει το χρόνο στεγνώµατος και επικολλάται 
σκόνη. Εφαρµογή τυχόν δεύτερης στρώσης, µετά από 24 ώρες.  
Για να χρησιµοποιήσετε την βαµµένη επιφάνεια αφήστε να περάσουν 24 ώρες από την 
εφαρµογή. 
Στην πρώτη εφαρµογή του προϊόντος, συνιστάται να περάσετε 2 στρώσεις. Για συντήρηση, ένα 
φρεσκάρισµα κάθε 3-5 µήνες βοηθούν στην άριστη συντήρηση, θρέψη και προστασία του 
ξύλου. 
Νέα ξύλα λιπαρά: πρώτα καθαρίστε το ξύλο µε Titan Desoxidante. Κατόπιν, εφαρµόστε 2 
στρώσεις TITANXYL TECA GEL µε ενδιάµεσο διάστηµα 24 ωρών. 
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προϊόν µε βάση διαλύτη. Εύφλεκτο Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Παρατεταµένη έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε 
ατµούς, εκνεφώµατα. H εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Αποφεύγετε 
την επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε αφρό κατά του οινοπνεύµατος, 
ξηρά χηµική σκόνη, ανυδρίτη άνθρακα. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
Περιέχει δις (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate, 2-butanone-oxime, methyl 
(1.2.2.6.6-piperidinyl)sebacate . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 

TITANXYL TEAK OIL GEL 
Λάδι Ξύλου Τηκ σε Gel 
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