
TITANLUX Barniz Agua Ecologico Intemperie  
Οικολογικό βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης 

Γυαλιστερό & Σατινέ 

     
 
KΩΔ. 12131/ 12132 
M24 / M25 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
Εξωτερικής χρήσης οικολογικό βερνίκι νερού με εξαιρετικά υψηλή αντοχή, προσφέρει έως και 8 χρόνια 
προστασία στο ξύλο. Υπερανθεκτικό, ελαστικό και με φίλτρα UV για την αποτελεσματική φροντίδα και τη 
διακόσμηση ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ή σε περιοχές με 
δυνατούς ανέμους (αστικές, επαρχιακές, ορεινές). Αδιάβροχο. Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο και το προστατεύει 
από την εμφάνιση μούχλας.   
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   
Ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή προστασία σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε ορεινές 
ή παραθαλάσσιες περιοχές. Εφαρμόζεται σε ξύλινες κατασκευές εξοχικών κατοικιών, σε πόρτες, κουφώματα, 
παράθυρα, ξύλινα κάγκελα κλπ. Εύκολο στη συντήρηση.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση:                                                                            Ακρυλική 

Φινίρισμα:                                                                        Σατινέ , Γυαλιστερό 

Απόχρωση: Διάφανο 

Πυκνότητα: 1,03 - 1,07 Kg/l 

Απόδοση: 10 - 16 τ.μ./L. 

Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC:  30 – 60 λεπτά (στην αφή: 15’-30’)  Επαναβαφή: 4-6 ώρες 

Αραίωση     Νερό 

Αραίωση - ποσοστό     Πινέλο: 5% (1η στρώση σε ξύλο χωρίς βερνίκι) / Ρολό 5 -10% / Πιστόλι: 15-20% 

Καθαρισμός εργαλείων:     Νερό 

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

Συνθήκες εφαρμογής:     +10ºC - +30 ºC 

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

Συσκευασίες: 750ml 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:  
 

 Μη προετοιμασμένες επιφάνειες: Τρίψτε την επιφάνεια προς την κατεύθυνση των νερών του 
ξύλου, καθαρίστε καλά, αφαιρέστε τις ρητίνες ή τις εκκρίσεις ρητίνης και τρίψτε τις αιχμηρές άκρες. 

 Παλιό ξύλο χωρίς βερνίκι: Αφαιρέστε εντελώς τα ξηρά και γκρίζα σημεία με γυαλόχαρτο μέχρι να 
εμφανιστεί η υγιής ξύλινη επιφάνεια.  

 Ξύλα με ρητίνη και τροπικά ξύλα: Καθαρίστε καλά με Diluyente TITAN Yate για να αφαιρέσετε τη 
ρητίνη. Στη συνέχεια απλώστε μια πρώτη στρώση βερνικιού σε μια μικρή περιοχή. Εάν η έκκριση της 

ρητίνης επιμένει, συμβουλευτείτε την Τεχνική Υποστήριξη. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  
Ανακινήστε καλά το προϊόν και εφαρμόστε λεπτές ομοιόμορφες στρώσεις πάνω σε επιφάνεια καθαρή, στεγνή, 
τριμμένη και χωρίς λιπαρές ουσίες. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ανάμεσα στις στρώσεις για τέλειο 
αποτέλεσμα. Η υγρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 12% σε σκληρό ξύλο και το 15% σε μαλακό ξύλο. Μην το 
εφαρμόζετε με έντονη ηλιοφάνεια ή με πιθανότητα βροχής.   



 
 Σε εσωτερικές επιφάνειες: απλώστε 2 ή 3 στρώσεις TITANLUX Barniz Agua Ecologico 

Intemperie. 
 Σε εξωτερικές επιφάνειες: Για καλύτερη προστασία του ξύλου, εφαρμόστε 1 στρώση Titanxyl Fondo 

Lasur Agua- Αστάρι ξύλου νερού εμποτισμού. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες και εφαρμόστε 3 
στρώσεις TITANLUX Barniz Agua Ecologico Intemperie.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για προβλήματα με σαράκι σε εσωτερικές επιφάνειες, εφαρμόστε ένα στρώμα Matacarcomas 
TITANXYL Νερού.  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τρίψτε απαλά, καθαρίστε πολύ καλά και 
εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις σύμφωνα με την κατάσταση της επιφάνειας. Αν τα παλιό βερνίκι είναι 
πολυουρεθάνης, είναι απαραίτητο να τρίψετε καλά ολόκληρη την επιφάνεια, για να αφαιρέσετε τελείως το παλιό 
βερνίκι.  

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αφαιρέστε εντελώς τα σαθρά σημεία 
μέχρι σε όλη την επιφάνεια να φανεί το φυσικό ξύλο και προχωρήστε όπως σε μη προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 
 ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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