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Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ΝΕΡΟΥ 
για ξύλινες επιφάνειες

        

KΩΔ. 12134
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το TITANLUX Protector Al Agua Ecologico Lasur Satinado είναι η ιδανική λύση για την πλήρη προστασία 
των εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Το οικολογικό βερνίκι εμποτισμού της TITANLUX 
προστατεύει το ξύλο για έως και 10 χρόνια  

 Υπερβολικά διαυγές, σε ζωντανές αποχρώσεις που αναμειγνύονται μεταξύ τους 
 Προστατεύει το ξύλο από την καταστροφική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.
 Αφήνει ορατά τα φυσικά νερά του ξύλου, αναδεικνύοντας την ομορφιά του. 
 Με υψηλή ανθεκτικότητα στις εξωτερικές συνθήκες. Υδρο-απωθητικό.
 Εξαιτίας της σύνθεσής του με μικρο-πόρους, δεν δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια, επιτρέποντας 
τη δίοδο των υδρατμών ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του ξύλου. Αποφεύγεται έτσι η 
δημιουργία σκασίματος και ξεφλουδίσματος  και κατ’ επέκταση, το τρίψιμο της ξύλινης επιφάνειας.
 Χαμηλή  οσμή. 
 Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για διακόσμηση και προστασία σε πόρτες, παράθυρα, δοκάρια, κιγκλιδώματα, γείσα και γενικά σε όλες 
τις ξύλινες επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Σατινέ 
Απόχρωση: Διάφανο και 7 αποχρώσεις ξύλου
Πυκνότητα: 1,01 - 1,06 kg/l
Απόδοση: 12 - 16 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC: 40-60 λεπτά Στην αφή: 15-30 λεπτά  Επαναβαφή: 4-6 ώρες
Καθαρισμός εργαλείων: Νερό
Συσκευασίες: 750ml, 4 L
Συνθήκες εφαρμογής: +10ºC - +30 ºC 
COV (UNE EN ISO 11890-2): 2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. Cov 25 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

Ανακινήστε καλά το δοχείο. Εφαρμόστε ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Η ξύλινη επιφάνεια 
πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς προηγούμενα βερνίκια ή χρώμα έτσι ώστε το υλικό να διεισδύσει παντού.
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 με 2-3 στρώσεις TITANLUX Protector Al Agua 
Ecologico Lasur Satinado. Για εσωτερική αποκατάσταση ξύλου με προβλήματα από σαράκι, εφαρμόστε ένα 
στρώμα Titanxyl Matacarcomas. Για προβλήματα μούχλας εφαρμόστε ένα στρώμα Titanxyl Protección Total 
Ultra ή Titanxyl Lasur Fondo Ultra.

Ξύλα με ρητίνες και τροπικά ξύλα: Στις συγκεκριμένες επιφάνειες μπορεί να αποτραπεί το στέγνωμα. Γι 
αυτό απολιπάνετε καλά τις επιφάνειες με το Aguarrás Mineral για να αφαιρέσετε τις ρητίνες. Αρχικά απλώστε μια
πρώτη στρώση σε μικρή επιφάνεια. Εάν η έκκριση της ρητίνης επιμένει, συμβουλευτείτε την Τεχνική 
εξυπηρέτηση, διαφορετικά τελειώστε με 2-3 στρώσεις TITANLUX Protector Al Agua Ecologico Lasur 
Satinado.

Η τονικότητα και η ένταση του τελικού χρώματος εξαρτώνται από τον τύπο, το χρώμα και το πάχος του ξύλου 
καθώς και από τον αριθμό των στρώσεων του βερνικιού. 

Αν με την πρώτη στρώση επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα, τελειώστε με μια στρώση άχρωμου TITANLUX 
Protector Al Agua Ecologico Lasur Satinado.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Επεξεργασία ξύλου με lasur: Aφαιρέστε τη σκόνη και εφαρμόστε το TITANLUX Protector Al Agua Ecologico
Lasur Satinado. Εάν εφαρμόσετε διαφορετικό χρώμα σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή θα πρέπει να 
επιλέξετε μια πιο έντονη απόχρωση.
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


	TITANLUX Protector Al Agua
	Ecologico Lasur Satinado

