
TITANLUX PROTECTOR AL AGUA  
LASUR TARIMA 

Αντιολισθητικό βερνίκι νερού για ξύλινα πατώματα 

     
 
KΩΔ. 12126 
M44 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Αντιολισθητικό βερνίκι νερού για την προστασία των ξύλινων πατωμάτων. Ταχυστέγνωτο προϊόν με αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες και εξαιρετικό blocking. Περιέχει φίλτρα UV. Δεν κιτρινίζει.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   
Ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή προστασία σε ξύλινα πατώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό 
για χρήση σε ξύλινα deck σε πισίνες και όπου χρειάζεται αντιολισθητικό αποτέλεσμα.  
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση:                                                                            Ακρυλική 

Φινίρισμα:                                                                        Σατινέ 

Απόχρωση: Διάφανο 

Πυκνότητα: 1,01 - 1,06 Kg/l 

Απόδοση: 12 - 16 m²/l 

Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC:  1-2 ώρες (στην αφή: 15’-30’)  Επαναβαφή: 6 ώρες 

Καθαρισμός εργαλείων:     Νερό 

Στερεά Όγκου     33 - 37%  (UNE EN ISO 3233-3) 

Συνθήκες εφαρμογής:     +10ºC - +30 ºC 

ΠΟΕ (UNE EN ISO 11890-2) 2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l. 

Συσκευασίες: 750ml 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό 
 
Ανακατέψτε καλά το περιέχομενο του δοχείου.  Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία, καθαρή, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες. Απλώστε σε λεπτές στρώσεις και τρίψτε ελαφρώς ανάμεσα στα 2 χέρια. Η 
περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12% σε σκληρό ξύλο και το 15% σε μαλακό 
ξύλο. Μην το εφαρμόζετε σε έντονη ηλιοφάνεια ή κατά διάρκεια υγρασίας και πάχνης. 
 
Νέο ξύλο: Τρίψτε το ξύλο προς την κατεύθυνση των νερών του, καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρέστε τις ρητίνες 
ή τις εκκρίσεις ρητίνης.  
Παλαιό μη βερνικωμένο ξύλο: Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το ξηρό γκριζαρισμένο ξύλο, τρίβοντας το με 
γυαλόχαρτο, μέχρι να εμφανιστεί το γερό ξύλο. Εφαρμόστε ύστερα όπως σε νέο ξύλο. 
Σε εσωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις. 
Εξωτερικές επιφάνειες: Για καλύτερη προστασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το Titanxyl 
Protección Total Ultra ή το Titanxyl Lasur Fondo Ultra. Τελειώστε με 2 στρώσεις PROTECTOR AL AGUA LASUR 
TARIMAS.  
Για εσωτερική αποκατάσταση ξύλου με προβλήματα από σαράκι, εφαρμόστε ένα στρώμα Titanxyl 
Matacarcomas.  
 
Ξύλα με ρητίνες και τροπικά ξύλα: Το βερνίκι στεγνώνει δύσκολα στις συγκεκριμένες επιφάνειες γι αυτό 
απολιπάνετε καλά το ξύλο με το TITAN Yate Thinner για να αφαιρέσετε τις ρητίνες. Στη συνέχεια απλώστε μια 
πρώτη στρώση από το βερνίκι σε μικρή επιφάνεια. Εάν η έκκριση της ρητίνης επιμένει, συμβουλευτείτε την 
Τεχνική εξυπηρέτηση, διαφορετικά τελειώστε με 2-3 στρώσεις PROTECTOR AL AGUA LASUR TARIMAS. 



 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Επεξεργασία ξύλου με βερνίκι: Aφαιρέστε τη σκόνη και εφαρμόστε το αντιολισθητικό βερνίκι Protector al Agua 
Lasur Tarimas. Προχωρήστε σε συντήρηση όταν αρχίζει να φαίνεται το γυμνό ξύλο, λόγω της φθοράς του 
βερνικιού. 
Λουστραρισμένο ξύλο: Αφαιρέστε πλήρως τα στρώματα βερνικιού με το Quitapinturas Plus TITAN και συνεχίστε 
όπως στις νέες επιφάνειες.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Αφαιρέστε εντελώς το βερνίκι και τα σαθρά σημεία και προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες. 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 
 ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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