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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ειδικό υπόστρωµα µε ακρυλικές υβριδικές ρητίνες για άριστη κάλυψη και στρώσιµο, που µπλοκάρει τις 
τανίνες του ξύλου ώστε να προσφέρει άριστο αποτέλεσµα χωρίς ατέλειες. Παράλληλα, χάρη στην 
ελαστικότητά του, προστατεύει από τις ρωγµές που εµφανίζονται κατά τις διαστολές και συστολές του 
ξύλου. Αποτελεί το δεύτερο µέρος του συστήµατος WEATHERCLAD® 1-2-3 για εγγυηµένη 
προστασία σε εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο (1.Exterior Penetrating Primer- 2.Exterior Undercoat – 
3.Exterior Gloss ή Satin). Με τεχνολογία Permacryl® που εξασφαλίζει 6 χρόνια αντοχή, αδιάβροχο 
αποτέλεσµα, προστασία από την ανάπτυξη µούχλας χωρίς ραγίσµατα και δυσχρωµίες που 
προκαλούνται από την ακτινοβολία UV. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το WEATHERCLAD EXTERIOR UNDERCOAT Νο2 είναι κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες από 
ξύλο και µέταλλο, όπου απαιτείται µακρόχρονη προστασία – ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απόχρωση:   Λευκό                                  
Πυκνότητα:   1.29 +/-0.2 
Στερεά όγκου:   34 +/-2 %                                                     
Απόδοση:   12-14 τµ/λίτρο (ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας) 
Χρόνος στεγνώµατος: στην αφή πλήρως προς τρίψιµο 
(26οC & 50% σχ. υγρασία) 1 ώρα             2-4 ώρες  2-4 ώρες 
Επαναβαφή:   2-4 ώρες 
Αραίωση / Καθαρισµός: Νερό  
Συσκευασίες:   750ml  
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιµή σύµφωνα µε 2004/42/ΕΚ για προϊόν τύπος Υ, 
κατηγορία Α/δ Χρώµα εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσµήσεων από ξύλο & µέταλλο 130 g/l (2010). To 
προϊόν έτοιµο προς χρήση περιέχει κατά µέγ. 40 g/l ΠΟΕ. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία εφαρµογής  Πινέλο, ρολό, πιστόλι  
Προετοιµασία: Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες, βρωµιά, ή 
σκόνη. Αποµακρύνετε σαθρά σηµεία. Τρίψτε ελαφρώς τις γυαλιστερές επιφάνειες. Ασταρώστε τοπικά 
γυµνά σηµεία ή νέες επιφάνειες µε το κατάλληλο αστάρι. Το προϊόν έχει άριστη απόδοση όταν 
εφαρµόζεται σε κατάλληλα ασταρωµένες επιφάνειες.  
Εφαρµογή: Ανακατέψτε καλά και εφαρµόστε µε καλής ποιότητας  πινέλο. Όταν εφαρµόζετε σε νέο, 
άβαφο ξύλο, ξεκινήστε µε 1 στρώση Weatherclad Exterior Penetrating Primer και 1 στρώση 
Weatherclad Exterior Undercoat ως υπόστρωµα. Ολοκληρώστε µε 2 στρώσεις ρεπουλίνης 
Weatherclad. Η χρήση του Undercoat είναι απαραίτητη πάνω από επιφάνειες UPVC. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό κατά την εφαρµογή & στέγνωµα. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε µε άφθονο νερό. Για να αποµακρύνετε λεκέδες από το 
δέρµα χρησιµοποιήστε νερό & σαπούνι. Μην το καταπίνετε. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις. 
∆ιατηρείστε το δοχείο σε όρθια θέση. Ορισµένες τοπικές αρχές διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για 
την διάθεση απορριµµάτων χρωµάτων. Προστατεύστε την συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο 
C 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
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