
Απόδοση:
200ml/m2

Χρόνος  
Στεγνώματος: 

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)

Βάσεις:
 -

Αναδεύστε 
καλά πριν τη 

χρήση

Matt Satin Gloss

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου βάσεως διαλύτη για την προστασία ξύλινων επιφανειών, οι οποίες δεν έρχονται σε άμεση 
επαφή με το έδαφος ή το νερό. Προστατεύει το ξύλο από καταστρεπτικούς οργανισμούς, μπλε κηλίδες, έντομα και τερμίτες, 
ενισχύοντας την πρόσφυση του υπερκείμενου επιχρίσματος. Το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε ξύλινες  
επιφάνειες όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

> Βάσεως διαλύτη.

> Για εξωτερική χρήση.

> Έτοιμο προς χρήση.

> Προστασία από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 
καταστρέφουν το ξύλο. (Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα: EN 113, EN 46, EN 118, EN 84, EN 73, EN 152).

> Άχρωμο.

> Δεν αλλοιώνει την απόχρωση του ξύλου.

> Κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση.

> Εύκολη εφαρμογή.

> Αριθμός Καταχώρησης Προϊόντος ΤΠ8-0068.
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FUNGISTOP
Έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου,  
βάσεως διαλύτη.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt

Εφαρμογή: 
Με ρολλό

Εφαρμογή: 
Με πινέλο

Σκοπός Χρήσης

Προστασία ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές 
πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικές επιφάνειες,  
σε ξύλο το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο περιβάλλον ή σε ξύλο που έρχεται σε επαφή  
με τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση 200ml/m2.

Παλαιές και νέες 
επιφάνειες

Το προϊόν εφαρμόζεται σε νέες επιφάνειες. Δεν συνίσταται η χρήση του  

σε παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες.

Προτεινόμενα πεδία 
εφαρμογής

Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες,  

επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικές επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή 

του προϊόντος απαιτείται η εφαρμογή ενός επιχρίσματος εξωτερικής χρήσης.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόδοση 200ml/m2.

Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμογή Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Μη πτητικά συστατικά 6-10% κ.β.

Χρόνος στεγνώματος Επιφανειακά περίπου 1 - 2 ώρες.

Επαναβαφή
Έτοιμο για χειρισμό και επαναβαφή περίπου 24 ώρες μετά το επιφανειακό 
στέγνωμα (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία). 

Συνθήκες εφαρμογής

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% και η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, 
στεγνή και απαλλαγμένη από σημάδια φθοράς. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος η θερμοκρασία πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 5°C και η σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Καλύψτε το έδαφος κατά την διάρκεια της εφαρμογής.  
Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα να εισέλθει σε επιφανειακά ύδατα, όπως για παράδειγμα  
πάνω από γέφυρες κήπων.

Αποθήκευση

Διατηρήστε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη. Αποθηκεύεστε σε ασφαλές μέρος. Μακριά από παιδιά. Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά 
κλειστό σε καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε από τον παγετό (αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25°C). Διατηρήστε μακριά από 
πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Δεν απαιτείται αραίωση. Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση.  
Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο. Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit.

Προετοιμασία επιφάνειας

Η προς προστασία επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή.
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Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.  
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 
και του Κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση  
που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.
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Oδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Διατηρείστε μακριά από 
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο ως συντηρητικό ξύλου και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που 
περιγράφονται στην ετικέτα του. Ξεπλύνετε άμεσα με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα. Πλύνετε σχολαστικά τα 
χέρια μετά το τέλος της εργασίας και πριν το φαγητό. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ενδύματα, γάντια, προστασία ματιών/προσώπου 
και εάν χρειάζεται αναπνευστική συσκευή. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη 
σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Καλύπτετε το έδαφος με πλαστικό κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους. Να μην εφαρμόζεται όπου, κατά την εφαρμογή του, το προϊόν μπορεί 
να έρθει σε επαφή με υδάτινες επιφάνειες (όπως για παράδειγμα σε γεφύρια πάνω από λίμνες κήπων). Δεν επιτρέπεται η χρήση 
του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.  
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
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