
ΑρΑίωση
5-10%

Μέθοδοσ 
έφΑρΜογησ

πινέλο

ΚΑΤΑΝΑΛωση
12–14m2/L

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

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώ-
σης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδια-
φανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε), (Δ).

Διακοσμητικό βερνίκι
 ξύλου πολυουρεθάνης

Wood Style 
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Ακρυλικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης υψηλής ποιό-
τητας βάσεως νερού. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και 
εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για την μεγάλη 
του αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο συχνό πλύσιμο. 
διακρίνεται για τη κρυστάλλινη διαφάνειά του προσδίδοντας 
ιδιαίτερη εμφάνιση στο ξύλο. Βάφεται εύκολα, είναι ήπιας 
οσμής και απλώνει θαυμάσια. η ελαστικότητά του επιτρέπει 
να παρακολουθεί τις συστολές/διαστολές του ξύλου, χωρίς 
σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστε-
ρό, σατινέ και ματ.

ΤέΧΝίΚΑ ΧΑρΑΚΤηρίσΤίΚΑ
Ειδικό Βάρος 
{ISO 2811}

0,94g/ml (±0,02)

Στερεά κατ’ όγκο 
{ISO 3233-98}

61% (±5)

Ιξώδες Stormer 
{ASTM D 562-05}

70–90KU @ 25οC

Drying Recorder 
{ASTM D-5895} @50μm WFT

1–3h

Απόδοση* 12–14m2/L ανά στρώση

Στιλπνότητα 60οC
{ISO 2813-99}

γυαλιστερό
Σατινέ

>95 units
65–75 units

*  ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.

»  Υψηλή αντοχή
»  Εξαιρετικό φινίρισμα
»  Μεγάλη ελαστικότητα  

και σκληρότητα

σΤέγΝωΜΑ
2-3 ώρες
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Διακοσμητικό βερνίκι
 ξύλου πολυουρεθάνης

Wood Style 

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 
σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα, θεραπεύεστε 
τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE 
συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφά-
γα έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 
στρώσεις KRAFT WOOD STYLE. Σε περίπτωση που απαι-
τείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνίσταται πριν 
το βερνίκι κρούστας να προηγηθούν 1-2 στρώσειςβερνίκι 
εμποτισμού 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 στρώσεις KRAFT 
WOOD STYLE. 

οδηγίέσ έφΑρΜογησ 
»  Εργαλεία βαφής: Πινέλο.

»  Αραίωση: 5-10% κ.ο με KRAFT ΔίαλύΤίκΟ ΠίνΕλΟύ.

»  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3h στους 23οC 
και 60% σχετική υγρασία.

»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.

»  ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.

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

»  Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει 
το 10%.

»  Ο χρόνος επαναβαφής επηρεάζεται από τις καιρικές συν-
θήκες.

»  να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη 
βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.

»  Δεν ενδείκνυται για οριζόντιες επιφάνειες που καταπονού-
νται.

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

»  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.

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

οδηγίέσ υγίέίΝησ, ΑσφΑΛέίΑσ 
ΚΑί ΠροσΤΑσίΑσ Του ΠέρίΒΑΛΛοΝΤοσ
ύγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία 
ή ζάλη. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπιν-
θήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. καλέστε αμέσως το 
κΕνΤρΟ ΔηληΤηρίαΣΕΩν ή έναν γιατρό εάν αισθανθεί-
τε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕρίΠΤΩΣη ΕίΣΠνΟηΣ: μεταφέρατε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί 
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕρίΠΤΩΣη 
ΠύρκαγίαΣ: 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: αιθυλο-
μεθυλοκετοξίμη, και δις(2-αιθυλεξανικό) κοβάλτιο. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Περιέχει: υδρογονάνθρακες, C9-C11, η-αλκάνια, ισοαλ-
κάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά, 1-μεθοξυ-2-προπανόλη, 
νάφθα διαλύτη (πετρελαίου)ελαφρά αρωματική, υδρογο-
νάνθρακες, C9-C12,n-αλκάνια,ισοαλκάνια, κυκλικά, 2-25% 
αρωματικά. 

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


