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Teak & 
Deck Oil

ΑΡΑΙΩΣΗ 
0% 

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-16m2/L

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, 
πανί  

Kraftpaints.gr

» Υψηλής τεχνολογίας 
φίλτρα UV

»  Πολυουρεθανικά 
τροποποιημένο

» Με κερί. Αδιαβροχοποιεί 
την επιφάνεια   

Το Kraft Teak & Deck Oil είναι πολυουρεθανικά τροποποιημένο ειδικό μείγμα 
φυσικών ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί και φίλτρα UV. Ιδανικό για τη 
συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών ή εξωτικών ξύλων όπως τηκ, ιρόκο, 
μπακιράι, δρυς, μαόνι όπως νιαγκόν και μεράντι αλλά και γυμνά ξύλα. Ιδανικό 
για έπιπλα κήπου ή βεράντας, πέργκολες, φράχτες και ξύλινα καταστρώματα 
σκαφών. Γεμίζει σε βάθος τους πόρους του ξύλου, εμποδίζει την διείσδυση 
του νερού και έχει μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όταν 
χρησιμοποιείται συστηματικά, θρέφει το ξύλο προσδίδοντάς του αυξημένες 
αντοχές έναντι στις κλιματικές αλλαγές και το ξεθώριασμα. 

Συνδετικά Αστάρια A/η (Δ).
• Οριακή τιμή: 750g/L.
• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση

προϊόντος: 590 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα PU / Μίγμα ελαίων

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C 0,84 g/mL(±0,02)

Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 43%(±3)

Ιξώδες Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431 13sec (±2)

Απόδοση ανά στρώση        12-16 m2/L*

* Ανάλογα την απορροφητικότητα και το είδος του ξύλου

Ειδικό λάδι εμποτισμού    
για σκληρά ξύλα   



Teak & Deck Oil
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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. 
e-mail: 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 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». 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή  από σκόνες, λοιπά 
υπολείμματα ρητίνες ή λάδια. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα 
βερνίκια. Τα βαμμένα με βερνίκι (κρούστας ή εμποτισμού) ξύλα, πρέπει 
πρώτα να καθαριστούν με διαβρωτικό Kraft Remover. Οι επιφάνειες 
πρέπει να τρίβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο (προτεινόμενο Νο120) 
ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινίρισμα. Συστήνεται υγρό τρίψιμο όπου 
είναι εφικτό για αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή. 

Αν απαιτείται προστασία κατά εντόμων ή μυκήτων εφαρμόστε πρώτα μία 
στρώση το συντηρητικό Kraft Wood Care.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» Βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα είναι στεγνά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

βροχής εντός 48 ωρών μετά την τελική στρώση.

» Μην εφαρμόζεται στον ήλιο.

» Έτοιμο προς χρήση

» Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου και εφαρμόστε 1 στρώση 
Kraft Teak & Deck Oil.

» Σε 24 ώρες εφαρμόστε  τη δεύτερη στρώση.

» Έπειτα από 5 λεπτά αφαιρέστε το επιπλέον υλικό                                       
με στεγνό πανί ή ύφασμα.

» Σε ξύλα που εκτίθενται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, εφαρμόστε          
2 στρώσεις Kraft Teak & Deck Oil

» Αν το ξύλο έχει πολύ υψηλή απορροφητικότητα ή είναι ήδη πολύ 
καταπονημένο ίσως απαιτηθεί και επιπλέον στρώση μέχρι τον πλήρη 
κορεσμό,  αφαιρώντας ξανά το επιπλέον υλικό με πανί κατά μήκος του 
ξύλου μετά 5 λεπτά. 

» Μπορείτε να εφαρμόσετε το υλικό  στην επιφάνεια κατά μήκος του 
ξύλου χρησιμοποιώντας πινέλο ή πανί.

» Επιφανειακό στέγνωμα σε 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 
60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.    

» Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την 
ηλικία του.

» Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5οC ή 
μεγαλύτερες των 35οC και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
» Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με                         

Kraft Διαλυτικό Πινέλου.

» Κλείστε καλά το δοχείο και αναποδογυρίστε το ώστε το υλικό  να 
απλώσει στα τοιχώματα για να κλείσει αεροστεγώς και να διατηρηθεί σε 
καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. 

» Για συντήρηση και φρεσκάρισμα επαναλάβετε την εφαρμογή                    
μία φορά το χρόνο.

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

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

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793 777

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