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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Βερνίκι 2-συστατικών. Πολύ σκληρό, ελαστικό και ανθεκτικό στο λέκιασµα και το πλύσιµο καθώς επίσης και σε χηµικά, 
λιπαρές ουσίες, πετρέλαιο κτλ. Χάρη στην αντοχή του στις ακτίνες UV, είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. 
- ∆εν κιτρινίζει. Πλένεται. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για προστασία επιφανειών από εξωτικό ξύλο (πεύκο, τηκ 
κτλ.), φελλό σε σκληρές συνθήκες ή όπου πρέπει να διατηρηθεί µια άριστη εµφάνιση (πάγκοι, ξύλινα 
πατώµατα, µπαλκόνια, καρέκλες, πόρτες κτλ.) Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε fiberglass, 
πέτρα και πορώδη πλακάκια. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   Γυαλιστερό. 
Απόχρωση   ∆ιαφανές. 
Πυκνότητα   0.95-1 kg/L. 
Στερεά όγκου   43-45%. 
Σηµείο ανάφλεξης  38.5οC. 
Απόδοση   11-15 τ.µ./λίτρο. 
Αραίωση/ καθαρ. Εξοπλ.  ΤΙΤΑΝ YATE Diluyente. 
Χρόνος στεγνώµατος  5-7  ώρες  
Συνθήκες εργασίας                 +10ºC - +30ºC 
Επαναβαφή    12-24 ώρες 
Συσκευασίες   750 ml. 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιµή σύµφωνα µε την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ 
κατηγορίας Α/ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών  500 g/l (2010). To προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει 
κατά µέγιστο 500 g/l ΠΟΕ.  
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αναλογία µίγµατος  4 µέρη βάσης µε 1 µέρος καταλύτη 
∆ιάρκεια ζωής µίγµατος 4-8 ώρες σε 23ο C 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο  Ρολό  Πιστόλι 
Αραίωση κατά προσέγγιση 5-10%  5-10%  10-20% 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι γυαλισµένη, καθαρή και στεγνή. Μην εφαρµόζετε µε δυνατή ηλιοφάνεια ή 
µε υγρασία. Η εσωτερική υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12% σε σκληρό ξύλο και το 
15% σε µαλακό ξύλο. Ασταρώστε κατάλληλα. 
Αναµείξτε 4 µέρη Βάσης µε 1 µέρος καταλύτη, µόνο όση ποσότητα θα χρειαστείτε για κάθε εφαρµογή. 
Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα µε τη θερµοκρασία δωµατίου, το µείγµα θα πήξει. 
Γυµνές επιφάνειες: 
- Γυµνό ξύλο: τρίψτε το ξύλο ακολουθώντας τα νερά του. Καθαρίστε και αποµακρύνετε υπολείµµατα 
ρητίνης και λειάνετε αιχµηρές κόχες.  
- Ρητινώδες και εξωτικό ξύλο (πεύκο, τηκ): Καθαρίστε µε YATE Diluyente για να αφαιρέσετε τη ρητίνη 
και εφαρµόστε όπως σε γυµνό ξύλο. 
Εσωτερικά: συνήθως 2 στρώσεις βερνικιού αρκούν. Εξωτερικά: 3 στρώσεις. Μεταξύ στρώσεων πρέπει 
να µεσολαβήσουν 12-24 ώρες. Τρίψτε µεταξύ των στρώσεων µε γυαλόχαρτο.  
Επαναβαφή: Παλιές στρώσεις σε καλή κατάσταση: πλύνετε, τρίψτε ελαφρά και εφαρµόστε απευθείας 
το βερνίκι. Παλιές στρώσεις σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε σαθρά σηµεία και ξεφλουδίσµατα και 
συνεχίστε όπως σε γυµνό ξύλο.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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TITANLUX Barniz Aspecto Cristal 
Βερνίκι 2-συστατικών γυαλιστερό 


