
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Wax Finish Varnish είναι ένα μοναδικό ακρυλικό βερνίκι που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της αντοχής σε
νερό και θερμότητα με την αίσθηση και την εμφάνιση ενός κλασικού κεριού. Υψηλής αντοχής, διάφανο, 
αδιάβροχο και εύκολο στην εφαρμογή.

 Εσωτερικής χρήσης
 Ανθεκτικό στο νερό
 Ανθεκτικό στην τριβή
 Ανθεκτικό στους λεκέδες
 Ανθεκτικό στη θερμότητα
 Ταχυστέγνωτο
 Μικροπορώδες
 Ασφαλές για τρόφιμα και παιδιά (αφού στεγώσει)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για χρήση σε ξύλινα έπιπλα και έπιπλα από MDF, ντουλάπια κουζίνας, σκάλες, παιδικά παιχνίδια, 
κορνίζες, έπιπλα κήπου, ξύλινα κάγκελα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: Ακρυλική

Φινίρισμα: Ματ, Σατινέ

Απόχρωση: Διάφανο, Μαύρο, Λευκό, 

Καλυπτικότητα: 15-20 m2/L

Αραίωση/ Καθαρισμός 
Εξοπλισμού

Νερό

Χρόνος στεγνώματος 1-2 ώρες (  Περιμένετε 5 μέρες πριν την επαφή με υγρά ή βαριά
αντικείμενα) Επαναβαφή: 4 ώρες

Συσκευασίες: 1 L & 500 ml  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακατέψτε καλά το προϊόν. Εφαρμόστε με πινέλο καλής ποιότητας. Αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες ή 
βρωμιά από την επιφάνεια. Κάντε μια δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα μικρό σημείο. Σε νεό ξύλο και πορώδεις
επιφάνειες εφαρμόστε την πρώτη στρώση με το βερνίκι αραιώμενο κατά 10% με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Εφαρμόστε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση του Wax Finish Varnish δουλεύοντάς το κατά τη 
φορά των νερών του ξύλου και αφήστε το να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια και εφαρμόστε μια 
δεύτερη στρώση. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 4 ώρες σε αεριζόμενο χώρο. Για υψηλή προστασία 
εφαρμόστε 2 στρώσεις σατινέ Wax Finish Varnish και μία στρώση dead flat. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην εφαρμόζετε 
πάνω σε βαφές λαδιού που δεν έχουν στεγνώσει. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν  με  βάση  νερού.  Μην  το  εφαρμόζετε  σε  θερμοκρασίες  κάτω  των  7ο C.  Προστατεύστε  την
συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

Wax Finish Varnish
Προστατευτικό Βερνίκι-κερί νερού

Κωδικός: 09_113

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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