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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ξυλόστοκος νερού, βασισμένος σε ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της 
μεγάλης του ελαστικότητας, απορροφά μέχρι και 20% τις παραμορφώσεις του ξύλου που 
δημιουργούνται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Η μεγάλη του περιεκτικότητα σε ίνες υάλου τον 
κάνουν πολύ ανθεκτικό σε κάθε είδους επεξεργασία. Έχει υψηλή πρόσφυση, αποτρέποντας το σκάσιμο 
που μπορεί να προκληθεί από τις αλλαγές στη δομή της κατασκευής. Στεγνώνει εύκολα. Δεν περιέχει 
διαλυτικό. Μπορεί να περαστεί με βερνίκι ή να ξαναβαφτεί.   
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 Γέμισμα χαλασμένων περιοχών σε ξύλινες κατασκευές. 
 Αποκατάσταση ζημιών από σαράκι. 
 Σε ειδικές περιπτώσεις, ως γεμιστικό ξύλου. 
 Επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, σκασιμάτων του ξύλου. 
 Σε σιδερένιες ή ατσάλινες κατασκευές αφού πρώτα έχει εφαρμοστεί αντισκουριακό αστάρι. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίριμα                                  Ματ 
Αποχρώσεις   5202 Oak, 5203 Walnut, 5204 Mahogany, 5205 Cherry wood, 
 5208 Sapeli, 5210 Pine wood, 5218 Beech. 
Πυκνότητα   1,40 kg/L. 
Στερεά όγκου   65+ - 1% ανάλογα την απόχρωση. 
Σημείο ανάφλεξης  Μη εύφλεκτο 
Μέγιστο προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 10 mm 
Χρόνος στεγνώματος  Τελείως Επαναβαφή 
 Στους 15οC   3 ώρες  24 ώρες 
 Στους 23οC   2 ώρες  12 ώρες 
 Σχολαστικό στέγνωμα 23οC        24 ώρες  

Συσκευασία   Σωληνάριο 125 ml 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλείο εφαρμογής:  Σπάτουλα κατά προτίμηση υγρή με νερό. 
Διαλυτικό:   Νερό εάν είναι απαραίτητο. 
Συνιστώμενο πάχος εφαρμογής: 10mm το μέγιστο και πολλές στρώσεις. 
Καθαρισμός εργαλείων:  Νερό 
 
Συνθήκες εφαρμογής : Σύμφωνα με τις συνηθισμένες οδηγίες, για την καλή εφαρμογή του στόκου 
αποφύγετε την μεγάλη πυκνότητα σε κάθε στρώση. Εφαρμόστε πολλές στρώσεις, γεμίζοντας 
ομοιόμορφα τα ανομοιογενή τμήματα. Το προϊόν αποδίδει σωστότερα μεταξύ 10-30ο C και με σχετική 
υγρασία 50-80%. Ανακατέψτε, πιέζοντας το σωληνάριο πολλές φορές, πριν τη χρήση. Κλείνετε το 
σωληνάριο χωρίς να αφήνετε μέσα αέρα. 
 
Προετοιμασία επιφανειών: 

 

Κωδικός  12_147 
 T/T  14E 

TITAN MASILLA MADERA 
al agua 

Ξυλόστοκος νερού 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Νέες επιφάνειες : Τρίψτε την επιφάνεια με κατεύθυνση τα νερά του ξύλου, με γυαλόχαρτο Ν150 
έως Ν180 και ξεσκονίστε το καλά. 
Αποκατάσταση :  Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε κατεστραμμένα ή σαθρά τμήματα. Για να επιτύχετε 
ικανοποιητική πρόσφυση του υλικού, συνίσταται η χάραξη προς τη φορά των νερών του ξύλου με 
αιχμηρό αντικείμενο. 
Επιδιόρθωση : Γεμίστε τις ατέλειες με πολλαπλές εφαρμογές  αφού πρώτα έχετε ακολουθήσει τη 
διαδικασία της αποκατάστασης. Εάν είναι δυνατόν γεμίστε όλη την επιφάνεια με υλικό και υπερβάλλετε 
στην πυκνότητα γεμίσματος. 
 
Επισημάνσεις  
 Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι εκτεθειμένη σε συνεχή υγρασία, αποφύγετε την εφαρμογή 

του προϊόντος. 
 Δοκιμάστε την απόχρωση σε μη εμφανή περιοχή πριν την εφαρμογή. 
 Αποφύγετε την εφαρμογή αλλά και την αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω των 5οC. 
 Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο στεγνώματος. 
 Οι οδηγίες χρήσεις εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την εμπειρία μας. Παρόλα αυτά και λόγω της 

μεγάλης ποικιλίας των ειδών του ξύλου, και των συνθηκών εφαρμογής, μπορεί να υπάρξουν άλλα 
τελικά αποτελέσματα. 

 
 
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούνιος 2007 
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