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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ντουκόχρωµα νερού πολλαπλής πρόσφυσης γυαλιστερό, για εύκολη εφαρµογή σε κάθε είδους 
επιφάνεια. Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο για υλικά κάθε είδους και σχήµατος. 
Όταν εφαρµοστεί, σχηµατίζει ένα προστατευτικό φιλµ που ελέγχει τα επίπεδα υγρασίας και 
προστατεύει από τους εξωτερικούς παράγοντες. ∆ιαθέτει υψηλή ικανότητα κάλυψης και αντοχή 
σε τριβές και πλυσίµατα. Αποτρέπει την εµφάνιση µούχλας.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το UNILAK έχει άριστη πρόσφυση σε πολλών ειδών επιφάνειες όπως ξύλο, φελλό, ψευδάργυρο, 
ασταρωµένο ατσάλι, χαλκό, κασσίτερο, µόλυβδο, τούβλα, πέτρα, µπετόν, γυψοσανίδα, πορώδη 
πλακάκια, σκληρό PVC,µεθυλακρυλικό, συνθετικές και βαµβακερές ίνες, ύφασµα καµβά, κλπ. Είναι 
ιδανικό για πόρτες, καλοριφέρ, έπιπλα, σωλήνες από PVC. Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Γυαλιστερό 
Σύνθεση    Ακρυλική 
Απόχρωση   Λευκό   Μαύρο 
Πυκνότητα   1.26-1.30  1.04-1.08 
Στερεά όγκου   38-38.5%  30-30.55% 
Απόδοση                     8-12 τ.µ./L. 
Χρόνος στεγνώµατος  Στην αφή  1-2 ώρες Επαναβαφή   6-12 ώρες 
Αραίωση / Καθαρισµός εργαλείων Νερό. 
Συσκευασίες   750ml & 4L 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιµή σύµφωνα µε την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος υ 
κατηγορίας Α/δ Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσµήσεων και επενδύσεων από ξύλο και µέταλλο 130 g/l. 
To προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει κατά µέγιστο 105 g/l ΠΟΕ.  
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι. 
Συνθήκες εφαρµογής: 10ο C – 30o C 
Γενικές οδηγίες: Ανακινήστε καλά το δοχείο. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωµένες. Αποµακρύνετε υπολείµµατα σκουριάς ή λιπαρές ουσίες 
µε διαλυτικό ή διαβρωτικό όπου χρειάζεται.  
Νέες επιφάνειες: Ξύλο: τρίψτε κατά την φορά των νερών του ξύλου, καθαρίστε, αποµακρύνετε 
τυχόν ρητίνες και εφαρµόστε Αστάρι Ξύλου Εµποτισµού Νερού Titanxyl Fondo Al Agua ή Βελατούρα 
Νερού Selladora Al Agua.  
Σίδερο: Εφαρµόστε Συνθετικό Αστάρι Νερού. Για εξωτερικές επιφάνειες χρειάζονται 2 στρ. ασταριού. 
Πορώδη κεραµικά, άκαµπτο PVC, χαλκός, µπρούντζος, φελλός: Εφαρµόστε απευθείας 1-2 
στρώσεις UNILAK.  
Για άλλες επιφάνειες συµβουλευτείτε το τεχνικό τµήµα.  
Σε κάθε περίπτωση: Εσωτερικά: 1-2 στρώσεις Unilak επαρκούν  
                                Εξωτερικά: 2-3 στρώσεις Unilak 
Βαµµένες επιφάνειες: Αν η προηγούµενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε την επιφάνεια, 
τρίψτε απαλά µε γυαλόχαρτο και εφαρµόστε UNILAK απευθείας. Αν όχι, αφαιρέστε τελείως την 
προηγούµενη βαφή και εφαρµόστε όπως σε γυµνή επιφάνεια.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C ή µε σχ. υγρασία άνω 80%. Προστατεύστε την συσκευασία 
από θερµοκρασίες κάτω από 0ο CS2 Μακριά από παιδιά. S23 Μην αναπνέετε ατµούς, εκνεφώµατα. S29 Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο 
χώρο. 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425 
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