
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό βερνίκι νανοτεχνολογίας με ακρυλικό τελείωμα για προστασία διακοσμητικών υλικών, σε 
τρια φινιρίσματα:  Γυαλιστερό – Σατινέ – Dead Flat (εντελώς ματ). Αδιάβροχο, μικροπορώδες, 
προστατεύει από τους λεκέδες, τις δαχτυλιές και τα γδαρσίματα. Ανθεκτικτό στη θερμότητα και τη 
συχνή χρήση. Ειδικά διαμορφωμένο για άμεση εφαρμογή σε επιφάνειες ξύλου, για την προστασία 
διακοσμημένων επιφανειών, ταπετσαριών, πλαστικού χρώματος και γαλακτωμάτων, γυψοσανίδων, 
πέτρας, υφασμάτων και τεχνοτροπιών. Ταχυστέγνωτο. Χαμηλής οσμής. Δεν κιτρινίζει. Προστατεύει το 
χρώμα. Με φίλτρα UV. Προστατεύει από την μούχλα και την άλγη. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης βερνίκι νερού για εφαρμογή σε: ξύλο, πλαστικό χρώμα και
γαλακτώματα, διακοσμητικές ζωγραφιές (προστατεύει ευαίσθητα μοτίβα από γδαρσίματα και λεκέδες),
ταπετσαρίες (προστατεύει από νερό, ελαφριά γδαρσίματα, ξεθώριασμα), γυψοσανίδα (εφαρμόστε σε 
νέα γυψοσανίδα βερνίκι αραιωμένο 10% με νερό μέχρι η επιφάνεια να γίνει μη – πορώδης), πέτρα και 
τούβλο, υφάσματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ως πρόσθετο βαφής σε πλαστικά χρώματα για να δώσουν 
πρόσθετη ανθεκτικότητα. Ιδανικό για μπάνια. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: Ακρυλική

Φινίρισμα: Γυαλιστερό/ Σατινέ/ Dead flat

Απόχρωση: Άχρωμο

Καλυπτικότητα: 15-20  m2/L

Αραίωση/ Καθαρισμός Νερό

Χρόνος στεγνώματος 1-2 ώρες. Πλήρης σκληρότητα: μετά από 5 ημέρες. 

Επαναβαφή 2-4 ώρες

Συσκευασίες: 1 L & 500 ml  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προτεινόμενες στρώσεις: Γυαλιστερό/ Σατινέ: 2-3 στρώσεις, Dead flat: 1-2 στρώσεις
Ανακατέψτε καλά, χωρίς να ανακινήσετε το δοχείο. Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή
χωρίς υπολείμματα από λίπη και κεριά. Σε πορώδεις επιφάνειες αραιώστε την πρώτη στρώση 
προσθέτοντας 10% νερό. Εφαρμόστε το βερνίκι σε λεπτές στρώσεις με καλής ποιότητας πινέλο. Αν 
προκύψει σφάλμα, τρίψτε το βερνίκι στην επιφάνεια με ένα μαλακό πανί και ξαναεφαρμόστε. Το 
Polyvine Decorator’s Varnish δεν πρέπει να εφαρμοστεί πάνω λαδομπογιές που δεν έχουν στεγνώσει 
καλά. Όταν εφαρμόζετε το προστατευτικό βερνίκι πάνω σε χρώματα ενδέχεται να έρθουν στην 
επιφάνεια λεκέδες του υποστρώματος. Κάνετε πάντα μια δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα μικρό σημείο 
της επιφάνειας.

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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DECORATOR’S VARNISH   
Βερνίκι Νερού Πολλαπλών Χρήσεων 
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