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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αλκυδικό  βερνίκι ξύλου για ματ ή κερωμένη όψη, κατασκευασμένο με τεχνολογία υψηλής 
περιεκτικότητας σε στερεά. Ταχυστέγνωτο και εξαιρετικά διαυγές. Δεν αλλοιώνει την φυσική όψη του 
ξύλου. Πολύ ελαστικό και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Για τη διακόσμηση και την προστασία όλων των ειδών φυσικού ή βαμμένου ξύλου σε εσωτερικό 
χώρο: ντουλάπια, ράφια, έπιπλα και πόρτες. Επίσης για εξωτερική χρήση χωρίς άμεση έκθεση στις 
καιρικές συνθήκες: μπαλκόνια, πέργκολες κτλ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα   Ματ ή κερωμένο. 
Απόχρωση   Διαφανές. 
Πυκνότητα   0.94-0.96 kg/L. 
Στερεά όγκου   50-51%. 
Σημείο ανάφλεξης  37.5οC. 
Καλυπτικότητα  11-15 τ.μ./λίτρο. 
Χρόνος στεγνώματος  Πλήρως Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 3-5 ώρες 18-24 ώρες 
Αραίωση   ΤΙΤΑΝ Καθαρό Νέφτι ή TITAN White spirit. 
Καθαρισμός εξοπλισμού TITAN Καθαρό Νέφτι ή TITAN White spirit. 
Συσκευασίες   750 ml  
Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (e) (500/400) Máx. VOCs 495 g/L 
 
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι 
 
Ανακατέψτε καλά στο δοχείο και εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις σε γυαλισμένες, καθαρές, στεγνές 
επιφάνειες, αραιώνοντας όταν είναι απαραίτητο. 
Αβερνίκωτες επιφάνειες: 
Ασταρώστε με TITANLUX Barniz Sintetico Brillante και εφαρμόστε μια στρώση TITANLUX Barniz 
Sintetico Mate. Αφήστε το να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (360ο) και εφαρμόστε μια 
δεύτερη στρώση. 
Βερνικωμένες επιφάνειες: 
Αν το προηγούμενο βερνίκι είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και 
εφαρμόστε απευθείας. Αν είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε το τελείως και εφαρμόστε όπως σε 
αβερνίκωτη επιφάνεια. 
Κερωμένη όψη: 
Όταν στεγνώσει το TITANLUX Barniz Sintetico Mate (2-3 μέρες), τρίψτε ελαφρά με ένα καθαρό, 
στεγνό esparto scourer για να επιτύχετε την κερωμένη όψη. 
- Για προστασία κατά της υγρασίας και της μούχλας, ασταρώστε με TITAN Fondo Protector  αντί για 
TITANLUX Barniz Sintetico Brillante. 
 
 

TITANLUX Barniz Sintetico Mate 
Βερνίκι ξύλου ματ 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 


