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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Νέας γενιάς θιξοτροπικό βερνίκι πολυουρεθάνης, εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό στις τριβές, το 
πλύσιμο και τις εξωτερικές συνθήκες. Περιέχει διαυγή πηγμέντα που λειτουργούν ως φίλτρα UV, για 
άριστη απόδοση στις εξωτερικές συνθήκες. Πολύ εύκολη εφαρμογή, χωρίς να στάζει. Στεγνώνει 
γρήγορα. Σταθερά χρώματα. Άοσμο.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατάλληλο για βαφή, βερνίκωμα και επισκευή κάθε είδους ξύλινης κατασκευής, ιδιαίτερα κάθετων 
επιφανειών και σκεπών, δοκούς, παραθυρόφυλλα, πέργκολες, κλπ είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα   Σατινέ 
Απόχρωση   Άχρωμο και 4 αποχρώσεις ξύλου 
Πυκνότητα   0.92-0.97 Kg/L 
Στερεά όγκου   49-51% 
Σημείο ανάφλεξης  46% 
Καλυπτικότητα  11-15 τ.μ./λίτρο. 
Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή 
  Στους 23οC: 3-5 ώρες 18-24 ώρες 
Αραίωση   Μη αραιώσιμο. 
Καθαρισμός εργαλείων ΤΙΤΑΝ Καθαρό νέφτι 
Συσκευασίες   250ml & 750ml 
Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (e) (500/400) Máx. VOCs 495 g/L 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο 
Άμεση εφαρμογή. Μην ανακατεύετε ή αραιώνετε. Βυθίστε το πινέλο και εφαρμόστε σε τριμμένες, 
καθαρές και στεγνές επιφάνειες ακολουθώντας τέλος τη φορά του ξύλου. 
Γυμνές επιφάνειες: Ο τελικός τόνος εξαρτάται από το είδος του ξύλου, το χρώμα, το πάχος και το 
πλήθος των στρώσεων.  
Ξύλο εσωτερικού χώρου: 2 στρώσεις. Για μέγιστη ποιότητα αποτελέσματος, τρίψτε απαλά με 
γυαλόχαρτο με τη φορά του ξύλου πριν την εφαρμογή κάθε στρώσης, απομακρύνοντας τη σκόνη 
κάθε φορά. Σε πορώδες και πολύ απορροφητικό ξύλο, για να πετύχετε πιο ομοιόμορφους τόνους, 
εφαρμόστε μια πρώτη διάφανη στρώση.  
Ξύλο εξωτερικού χώρου: Προετοιμάστε με μια πρώτη στρώση TITAN Fondo Protector και 
ολοκληρώστε με δύο στρώσεις TITANLUX Barniz Crema.  
Βερνικωμένο ξύλο σε καλή κατάσταση: Καθαρίστε, αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες, τρίψτε με 
γυαλόχαρτο και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις TITANLUX Barniz Crema.  
Βερνικωμένο ξύλο σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τελείως το προηγούμενο βερνίκι με TITAN 
Quitapinturas, καθαρίστε με ΤΙΤΑΝ διαλυτικό για αλκυλικές βαφές και εφαρμόστε όπως σε νωπό ξύλο. 
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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POLIURRETANO Satinado 

Βερνίκι Πολυουρεθάνης – Ζελέ Σατινέ 


