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Άχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου, κατάλληλο για την προε-
τοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με 
βερνίκι. Διεισδύει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφά-
νειας όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις, πέρ-
γκολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου και προστατεύει 
αποτελεσματικά από μούχλα, μύκητες, μπλε κηλίδες και έντο-
μα όπως το σαράκι, τα σκαθάρια και τους τερμίτες. Πληρεί 
την νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος 
{ISO 2811}

~0,8g/ml

Στερεά κατά βάρος 6–10% 

Απόδοση* 5m2/L ανά στρώση

*  Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.

»  Προστατεύει αποτελεσματικά 
από το σαράκι

»  Εμποδίζει τους μύκητες 
και τις μπλε κηλίδες

»  Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες

WOOD CARE



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
»  Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάπο-
σης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Πολύ τοξι-
κό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επι-
πτώσεις. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Εάν ζητήσετε ιατρική συμ-
βουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Να απο-
φεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Φυλάσσεται κλει-
δωμένο. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα 
με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς εθνικούς και διε-
θνείς κανονισμούς.
Περιέχει: Περμεθρίνη (ISO), προπικοναζόλη και βουτυλο-
καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Νάφθα πετρελαίου, βαριά 
κατεργασμένη με υδρογόνο.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Αναζητήστε αμέσως ιατρι-
κή φροντίδα. Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε 
καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή του είναι ακα-
νόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέ-
χετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προ-
σωπικό. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετι-
κές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα 
άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το 
στόμα. Πρόσθετα στοιχεία: Βλέπε ενότητα 4 του φύλλου 
δεδομένων για την ασφάλεια (μέτρα πρώτων βοηθειών).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

» Να διατίθεται μόνο στην Ελληνική Επικράτεια.
»  Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.
» Αριθμός Καταχώρησης προϊόντος: ΤΠ8-0089.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια απαι-
τείται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή 
ρετσίνι, υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

»  Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: Αφαίρεση των λαδιών και 
ρετσινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα 
παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκό-
νης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα, θεραπεύεστε τους 
ρόζους, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT WOOD CARE 
συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφάγα 
έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2-3 
στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή 
KRAFT WOOD SHIELD ή/και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας 
KRAFT WOOD STYLE ή STYLE AQUA.

»  Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα 
παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά 
καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ 
ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το 
κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της 
επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμ-
μάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του 
ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Στη συνέχεια εφαρμόστε 
2-3 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή 
KRAFT WOOD SHIELD ή/και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας 
KRAFT WOOD STYLE ή STYLE AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
»  Εργαλεία βαφής: Πινέλο.

»  Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

»  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες στους 
23οC και 60% σχετική υγρασία.

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.

»  Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.

»  Τα συντηρητικά ξύλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
προσοχή. 

»  Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκο-
νται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.

»  Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότε-
ρες των 10οC ή μεγαλύτερες των 35οC και σχετική υγρα-
σία μεγαλύτερη από 60%.

»  Ελέγξτε την υγρασία της προς βαφή ξύλινης επιφάνειας. 
Να μην υπερβαίνει το 18%.

»  Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με 
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

»  Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.

»  Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από 
την έκθεση στον ήλιο.

WOOD CARE

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με 
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά 
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.


