
Μέθοδος 
έφαρΜογής

πινέλο

ΚαΤαΝαΛΩςή
11–13m2/L

αραΙΩςή
0%

  Οριακή τιμή: 130 g/L
  Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 129g/L

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου 
χωρίς σχηματισμού υμενίου. (Α/στ), (Υ).

Βερνίκι Εμποτισμού 
Πολυουρεθάνης Nερού

Wood Shield
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ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης. Προστατεύει, 
διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές 
και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, 
κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις. Τα ενσωματω-
μένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και τα ειδικά 
πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδροαπωθητική του 
ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, την 
βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους. Παράλληλα λόγω 
των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την 
ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. έίναι πολύ 
ήπιας οσμής. εμποτίζει εις βάθος και εφαρμόζεται εύκολα σε 
κάθετες επιφάνειες ή σε δοκάρια γιατί δεν στάζει. ή ελαστικό-
τητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές/διαστολές 
του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. διατίθεται σε 
άχρωμο και σε 11 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Ειδικό βάρος  
{ISO 2811}

1,03g/ml (±0,02)

Στερεά κατ όγκο  
{ISO 3233-98}

26,5% (±0,5)

ΙξώδεςFlow Cup No 4 
{ISO 2431}

30-40sec @ 25OC

pH 8,5-9,5

Απόδοση* 11-13m2/L ανά στρώση

*  ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.

»  Υψηλή προστασία από την UV 
ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες

»  Εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει
»  Στεγνώνει γρήγορα

ςΤέγΝΩΜα
½ ώρα
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Βερνίκι Εμποτισμού 
Πολυουρεθάνης Nερού

Wood Shield

ΠροέΤοΙΜαςΙα ΚαΙ Βαφή έΠΙφαΝέΙας
 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 SHIELD. Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες 
εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD SHIELD.

»  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 SHIELD. αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε 
την ήδη βαμμένη απόχρωση του ξύλου, εφαρμόζουμε 
άχρωμο KRAFT WOOD SHIELD.

οδήγΙές έφαρΜογής 
»  Εργαλεία βαφής: Πινέλο.
»  Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
»  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 30min στους 

23οCκαι 60% σχετική υγρασία.
»  Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24ώρες.
»  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 7 χρόνια προστασία. Προορίζεται για κατάλλη-
λα προετοιμασμένα ξύλα και εφαρμοσμένα με 3 στρώ-
σεις βερνίκι. Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συν-
θήκες. η περίοδος μπορεί να μειωθεί αν το ξύλο εκτε-
θεί σε δυσμενείς συνθήκες σε νοτιοδυτικού προσανατο-
λισμού περιβάλλον, ή σε επιφάνεια με υγρασία και στά-
σιμα νερά.

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

οδήγΙές υγΙέΙΝής, αςφαΛέΙας ΚαΙ ΠροςΤαςΙας 
Του ΠέρΙΒαΛΛοΝΤος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περι-
έκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακρία αΠΟ ΠαίΔία. 
καλέστε το κΕνΤρΟ ΔηληΤηρίαΣΕΩν ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου και 
του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Δελτίο Δεδομένων 
ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
Περιέχει: 2-μεθυλ-2η-ισοδειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθεια-
ζολ-3(η)-όνη, μείγμα (3:1) 5-χλωρο–μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-
ονη/2-μεθυλ-2η-ισοδειαζολ-3-ονη και 3-ιωδο-2-προπυνυλ-
βουτυλοκαρβαμιδικό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. Περιέχει το βιοκτόνο IPBC (CAS:55406-53-6) για 
την προστασία του ξηρού επιχρίσματος.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
αΠοθήΚέυςή 
»  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


