
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο 

ΑΠΟΔΟΣΗ
12–13m2/L

ΑΡΑΙΩΣΗ
0-5% 
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ΣΤΕΓΝΩΜΑ
3-5 ώρες

»

  

Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
» 

 

Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα 
» 

 

Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα

  Όριο Π.Ο.Ε.: 400g/L
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση:  
 399 g/L.

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης 
ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
προϊόντων χρώσης ξύλου  A/ε (Δ).

Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας διάφανο βερνίκι ειδικής 
συνθετικής ρητίνης και τροποποιημένης ουρεθάνης. Περιέχει 
UV-φίλτρα ώστε να απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες και να διατηρεί 
το φιλμ τις προστατευτικές του ιδιότητες στην πάροδο του χρόνου. 
Είναι υδατοαπωθητικό και λόγω της μεγάλης αντοχής του στα άλατα 
είναι ιδανικό για ξύλινα σκάφη ή βάρκες καθώς και για ξύλα 
εκτεθειμένα στον ήλιο και στην υγρασία, όπως πόρτες, παράθυρα, 
κουφώματα, πέργκολες, φράκτες κλπ. Λόγω της μεγάλης 
ελαστικότητας του φιλμ, ακολουθεί τις συστολές-διαστολές του 
ξύλου. Είναι ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη χάραξη και τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος φορέα Αλκυδική/Πολυουρεθανική ρητίνη
Ειδικό Βάρος
{ISO 2811} @ 25°C 0.94 Kg/L (±0,02) 

Στερεά κ.β
{ISO 3251-03}

65% (±3)*

Ιξώδες
{ASTM D 562-05} @ 25oC

Στιλπνότητα 60º
{ISO 2813-99} >95.0 units 65.0-75.0 units

80KU (±20) 70KU (±20)
Γυαλιστερό Σατινέ

Γυαλιστερό Σατινέ

 

Χρόνος Στεγνώματος 
(Recorder) {ASTM D-5895}

1.0-3.0 h*

Απόδοση ανά στρώση                12-13m2 /L**

 

    *  Ανάλογα το φινίρισμα
  ** Ανάλογα  το φινίρισμα, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
 

 

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
  »
  
Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με 
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για 
εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.

»

  

Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
» Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται

σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.

 » 

 

Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής 
του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.

»
 
Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.

» Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 – 48  ώρες.
» Επιφανειακό στέγνωμα σε 3 - 5 ώρες στους 25°C και σχετική

υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις 
καιρικές συνθήκες.

» Μην εφαρμόζετε  σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω 
από 35°C καθώς  και άνω του  60% σχετικής υγρασίας.

» Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT WOOD CARE YACHT VARNISH 
για ιδανικό αποτέλεσμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
»  Διατίθεται σε διάφανο, γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα

σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του 
προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

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

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και 
απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα ή λοιπά υπολείμματα και 
σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, 
τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και 
απομακρύνετε τη σκόνη.
Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του 
βερνικιού, αφαίρεση των λαδιών και ρετσινιών με KRAFT 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά 
του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό ύφασμα 
και εφαρμογή 1 στρώσης KRAFT WOOD CARE συντηρητικό 
για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και μύκητες. 
Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες: Ελέγξτε την σταθερότητα της 
επιφάνειας. Εάν είναι ικανοποιητική εφαρμόστε απευθείας το 
βερνίκι, εάν όχι, 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 υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά 
σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο κι έπειτα 
εφαρμόστε το βερνίκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

»  Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, 
με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, ζεστό νερό και σαπούνι. 

Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας 
στη βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.
Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό 
σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων 
με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον
15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις 
είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή 
κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το 
πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από
την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

»  

» 

» 
 

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠOIΗΣΗ:  Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο
οι ως άνω πληροφορίες 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 καταλληλότητα 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".
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