
255

5.
1 

Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ
 Ε

Π
ΕΝ

ΔΥ
ΣΗ

Σ,
 Π

ΡΟ
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

Σ 
&

 Δ
ΙΑ

Κ
Ο

ΣΜ
Η

ΣΗ
Σ

DECOFIN AQUA Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσε-
ως νερού, κατάλληλο για εσωτερική 
χρήση. Διαυγές, αναδεικνύει τις δια-
κοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βά-
θος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώ-
σεις τους, τις προστατεύει από την κα-
θημερινή χρήση των χώρων και διευ-
κολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια 
οικιακά καθαριστικά. 
Απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή 
ματίσεις, στεγνώνει γρήγορα και εφαρ-
μόζεται με χαρακτηριστική ευκολία 
όπως τα κοινά βερνίκια νερού. 
Άοσμο, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. 
Υδατοδιαλυτό προϊόν φιλικό στον άν-
θρωπο και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, 
προστατεύει εσωτερικές κάθετες 
επιφάνειες που έχουν διακοσμη-
θεί με χρώματα, πατητή τσιμεντοκο-
νία DS-250, DS-252 FLEX  ή DS-256 
FLEX VELVET, πατητή σε μορφή πά-
στας DS-258 DECO MICRO FLEX 
(εικ.1) καθώς και στόκους τεχνο-
τροπίας όπως είναι το MATIZ Stucco 
Decorativo της DUROSTICK (εικ. 2). 
‘Αγκαλιάζει’ τις καλλιτεχνικές δημι-
ουργίες με ένα διάφανο, ανθεκτι-
κό φιλμ και διασφαλίζει τη διατήρηση 
της αριστοτεχνικής τους εικόνας για 
πολλά χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε επι-
φάνειες σταθερές, καθαρές, απαλ-
λαγμένες από σκόνη. Οι διακοσμημέ-
νες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν 
στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμο-
γή του βερνικιού, γι’ αυτό συνιστάται η 
εφαρμογή του να γίνεται σε κάθε περί-
πτωση τουλάχιστον 2 ημέρες μετά από 
τη δημιουργία τους. Σε συνθήκες με χα-
μηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε 
τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί 
σε μεγάλα πάχη στρώσεων, όπως για 
παράδειγμα επιφάνειες διακοσμημένες 
με πατητή τσιμεντοκονία, stucco κ.ά., οι 
χρόνοι εφαρμογής του βερνικιού επιμη-
κύνονται έως και τις 4 ημέρες.

2. Εφαρμογή
Το DECOFIN AQUA, είναι έτοιμο για 
χρήση. Δεν αραιώνεται. Εφαρμόζεται 
σε μία έως δύο επιστρώσεις, με ρολό 
(για το σύνολο της επιφάνειας) και πι-
νέλο (για τα ‘κοψίματα’) και αφού έχει 
προηγηθεί πολύ καλή ανάδευση του 
προϊόντος. Στεγνώνει επιφανειακά σε 
περίπου μία ώρα.
Στην περίπτωση εφαρμογής δεύτε-
ρης στρώσης, συνιστάται η εφαρμογή 
της 4 ώρες μετά την πρώτη στρώση (οι 
χρόνοι που αναφέρονται εξαρτώνται 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 
θερμοκρασία - υγρασία).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και εάν 
χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει 
της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως 
να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η χρήση του 
Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου VISTA.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Yγρό - Λευκό που γίνεται διάφανο 
όταν στεγνώσει

Ρητίνη Ακρυλική

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος 30-32 % w/w

Στερεά κατ’ όγκο 29-31 % w/v

pH 8,0±0,5

Στιλπνότητα Ματ 

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +5 °C έως +35 °C

Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται.

Χρόνος στεγνώματος Στην αφή περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις καιρι-
κές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Eπαναβαφή Μετά από 4 ώρες

Φιλικό προς τον άνθρωπο  και το περιβάλλον

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για 
το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού», 
Τύπος Υ): 140 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 
75 gr/ltΠ.Ο.Ε.
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