
ΑρΑίωση
0%

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ

πινέλο

ΚΑΤΑΝΑΛωση
9-11m2/L 

  Οριακή τιμή: 700 g/L
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 699g/L

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χω- 
ρίς σχηματισμό υμενίου (Α/στ) (Δ).

Βερνίκι Εμποτισμού

Wood Class
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Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης διαλύτου. 
Προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Κατάλληλο 
για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, 
όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, 
επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους 
ακτινοβολίας και η υδροαπωθητική του ιδιότητα, προστατεύ-
ουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, την βροχή και την υγρα-
σία. Παράλληλα λόγω της ειδικών βιοκτόνων που περιέχει 
συντηρεί την επιφάνειά του από την ανάπτυξη μούχλας και 
μυκήτων. διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου επιτρέ-
ποντάς του να αναπνέει. η ελαστικότητα τού επιτρέπει να 
παρακολουθεί τις συστολές/διαστολές του ξύλου, χωρίς σκα-
σίματα ή ξεφλουδίσματα. διατίθεται σε διάφανο και 8 έτοιμες 
αποχρώσεις ξύλου.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Ειδικό Βάρος 
{ISO 2811}

0,87g/mL (±0,02)

Στερεά κατ’ όγκο 
{ISO 3233-98}

27,0% (±1)

Ιξώδες Flow Cup No 4 
{ISO 2431}

10-15sec @ 25OC

Απόδοση* 9-11m2/L ανά στρώση

*  ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.

»  Υψηλή προστασία από την UV 
ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες

»  Εμποτίζει σε βάθος
»  Μεγάλη ανθεκτικότητα και 

ελαστικότητα

σΤέγΝωΜΑ
1-2 ώρες
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Βερνίκι Εμποτισμού

Wood Class

ΠροέΤοίΜΑσίΑ ΚΑί ΒΑφη έΠίφΑΝέίΑσ
 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 ΔίαλύΤίκΟ ΠίνΕλΟύ, αποχαρτάρισμα 
παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκό-
νης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα, θεραπεύεστε τους 
ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντη-
ρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφάγα έντο-
μα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις 
KRAFT WOOD CLASS. Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες 
εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD CLASS.

»  Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες: αφαιρέστε όλα τα 
παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά 
καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔίαλύΤίκΟ ΠίνΕλΟύ 
ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το 
κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της 
επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμά-
των, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου 
με τον κατάλληλο στόκο. ακολουθούν 2 ή 3 στρώσεις 
KRAFT WOOD CLASS. αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε 
την ήδη βαμμένη απόχρωση του ξύλου, εφαρμόζουμε 
άχρωμο KRAFT WOOD CLASS.

οδηγίέσ έφΑρΜογησ 
»  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.
»   η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό 

χρώμα και την ηλικία του. 
»  να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκο-

νται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
»  Δεν ενδείκνυται για οριζόντιες επιφάνειες που πατιού-

νται.
»  Μερικά είδη ξύλου όπως το Iροκο και η εμποτισμένη Δρυς 

μειώνουν την ανθεκτικότητα του βερνικιου.
»  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 10%.

»  καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με 
νερό και σαπούνι.

»  κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.

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

»  Έως 5 χρόνια προστασία. αφορά κατάλληλα προε-
τοιμασμένα ξύλα όπου έχει εφαρμοστεί μία στρώση 
KRAFT WOOD CARE συντηρητικό και 3 στρώσεις βερνίκι. 
Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. η περί-
οδος αντοχής μπορεί να μειωθεί αν το ξύλο εκτεθεί σε 
δυσμενείς συνθήκες σε μόνιμα νοτιοδυτικό προσανατο-
λισμό, ή σε παρατεταμένη υγρασία και στάσιμα νερά. 

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

οδηγίέσ υγίέίΝησ, ΑσφΑΛέίΑσ 
ΚΑί ΠροσΤΑσίΑσ Του ΠέρίΒΑΛΛοΝΤοσ
ύγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές 
οδούς. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από θερμότητα, θερ-
μές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. να διατηρείται ο περιέκτης 
ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατο-
μικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕρίΠΤΩΣη 
καΤαΠΟΣηΣ: καλέστε αμέσως το κΕνΤρΟ ΔηληΤηρίαΣΕΩν 
ή έναν γιατρό. ΣΕ ΠΕρίΠΤΩΣη ΕίΣΠνΟηΣ: μεταφέρατε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουρα-
στεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO2 ,αφρό ή χημική σκόνη για 
την κατάσβεση. Μακρία αΠΟ ΠαίΔία. απορρίψτε το περιε-
χόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων 
ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διε-
θνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προ-
καλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
Περιέχει: αιθυλομεθυλοκετοξίμη, 3-ιωδο-2-προπυνύλβου- 
τυλοκαρβαμιδικό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντί-
δραση. Περιέχει: υδρογονάνθρακες, C9-C11, η-αλκάνια, ισο-
αλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά, ξυλόλιο (μίγμα ισομε-
ρών), βαριά αρωματική νάφθα διαλύτη (πετρελαίου), υδρο-
γονάνθρακες, C10-C13, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματι-
κά. Περιέχει το βιοκτόνο συστατικό IPBC (CAS: 55406-53-6) 
για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777
ΑΠοθηΚέυση 
»    αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠρΟΠύργΟΣ  19 300  αΤΤίκη 
THλ.: 210 55 19 500  -  FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr |  E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 

800 111 7700 
Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00


