6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

DUROXYL Αqua Wood Protection/Conditioner
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου,
άοσμο, υδατοδιαλυτό, φιλικό προς τον
άνθρωπο. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, προστατεύοντάς το
από μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες
(σάπισμα, κυάνωση κλπ.). Παραμένει
ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αποτρέποντας την προσβολή των ξύλων από τη σήψη. Δεν ξεφλουδίζει, δεν
φουσκώνει και δεν ‘σκάει’, λόγω της
διεισδυτικότητας και της ελαστικότητάς του. Λειτουργεί ως αστάρι για τα
βερνίκια εμποτισμού DUROXYL AQUA
11 αποχρώσεων καθώς και τα διακοσμητικά βερνίκια DUROLAC AQUA και
MARINER AQUA της DUROSTICK.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Mορφή - Χρώμα

Υγρό βερνίκι εμποτισμού - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

Ρητίνη

Ακρυλικά τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη

Eιδικό βάρος

1,00±0,02kg/lt

Στερεά κατά βάρος

15,0-17,0% w/w

pH

8,5±0,5

Στιλπνότητα

Ματ

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +10°C έως +35°C

Αραίωση

Έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.

Χρόνος στεγνώματος

Στεγνό για χρήση και έτοιμο για την τελική επίστρωση μετά από
περίπου 24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία,
θερμοκρασία).

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/στ:
«Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Υ): 130 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
10 gr/lt Π.Ο.Ε..
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0103.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με
άφθονο νερό και στη συνέχεια με ήπιο απορρυπαντικό.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/5-8m² ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

386

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

Το DUROXYL AQUA Wood Protection/
Conditioner είναι κατάλληλο για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως ξύλινα παράθυρα, πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, πέργκολες, στέγαστρα, κάγκελα
μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκειμένου να υποδεχθεί κάθε είδους
βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και
ομοιογένεια της απορροφητικότητας
του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το
αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα. Κατά
την εφαρμογή και την ξήρανση η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι πάνω από
τους 5°C και η σχετική υγρασία του χώρου θα πρέπει να είναι κάτω από 80%.
Καινούρια ξύλα: Πριν από την εφαρμογή του DUROXYL AQUA Wood
Protection/Conditioner, οι επιφάνειες
θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ακολουθώντας
τα ‘νερά’ του ξύλου και να έχουν αφαιρεθεί καλά οι σκόνες. Όπου χρειάζε-

Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού
ται, θα πρέπει να στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων DUROWOOD
της DUROSTICK.
Παλαιά ξύλα (*): Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά
και ξεφλουδισμένα βερνίκια. Εάν τα
ξύλα έχουν προσβληθεί από σαράκι, εφαρμόζουμε τοπικά παρασιτοκτόνο DUROXYL Wood Protection/
Conditioner σε πρακτική συσκευασία
120ml. Στοκάρουμε, όπου χρειάζεται, με ξυλόστοκο DUROWOOD. Επιστρώνουμε με άχρωμο συντηρητικό
εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood
Protection/Conditioner ή έγχρωμο
βερνίκι εμποτισμού DUROXYL AQUA
11 αποχρώσεων, ανάλογα με το είδος του ξύλου και την απόχρωση που
επιθυμούμε.

(*) Αν τα ξύλα μας είναι λερωμένα από λάδια, άλατα, γκρίζα ή μαύρα στίγματα, συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με
WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα
ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν.
2. Εφαρμογή: Αφού ανακινήσουμε
και ανακατέψουμε καλά το συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood
Protection/Conditioner, εφαρμόζουμε
μία επίστρωση σε επιφάνειες χαμηλής υγρασίας, προκειμένου να διεισδύσει βαθύτερα στο ξύλο, χωρίς αραίωση. Για επαγγελματική ή ερασιτεχνική χρήση εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό
ή ψεκασμό ενώ για βιομηχανική (χρήση), η εφαρμογή γίνεται με εμβάπτιση, επικάλυψη δια ροής ή ψεκασμό.
Ακολουθούν μία έως τρεις επιστρώσεις με έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού
DUROXYL AQUA, ανάλογα με την απόχρωση που επιθυμούμε και το είδος
του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την παλαίωση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα την
έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και για τη διατήρηση της
απόχρωσής του, συνιστάται η επάλειψη με μία έως δύο επιστρώσεις υδατοδιαλυτού βερνικιού MARINER AQUA
(γυαλιστερό) ή DUROLAC AQUA (σατινέ ή γυαλιστερό).

