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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Πίνακας περιεχομένων 

Βερνίκια εξωτερικής χρήσης       3 

Λάκες εξωτερικής χρήσης        6 

Βερνίκια και λάκες για μεγάλες κατασκευές / πέργκολες   8 

Βερνίκια και λάκες για ξύλινες κατασκευές / κάγκελα / ντεκ   10 

Βερνίκια και λάκες για εσωτερικές ξύλινες κατασκευές / πόρτες / έπιπλα 13 

Καταναλώσεις υλικών 
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΠΟΧΡΩΣΗ  ΞΥΛΟΥ) 

Πιστοποιημένο κατά DIN EN 927-3 

1ος τρόπος     2ος τρόπος 

1) SW 900 εμποτισμός φάρμακο 1) GW 306 εμποτισμός χρώμα 

2) GW 306 εμποτισμός χρώμα  2) ZW 502 γεμιστικό εμποτισμού 

3) ZW 504 γεμιστικό πιστολιού  3) LW 700 τελικό ζελέ 

4) LW 700 τελικό ζελέ   4) LW 700 τελικό ζελέ 

 

3ος τρόπος     4ος τρόπος 

1) GW 306 εμποτισμός χρώμα  1) GW 306 εμποτισμός χρώμα 

2) ZW 504 γεμιστικό πιστολιού  2) LW 700 τελικό ζελέ 

3) LW 700 τελικό ζελέ   3) LW 700 τελικό ζελέ 

4) LW 700 τελικό ζελέ 

 

Χρόνοι στεγνώματος / αποχαρτάρισμα 

Κωδικός Χρόνος στεγνώματος Αποχαρτάρισμα Κατανάλωση 

SW 900 30 – 60 λεπτά   150 – 180  80 - 90 ml/m² 

GW 306 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   120 - 140 ml/m² 

ZW 502 60 – 90 λεπτά   180 – 220  80 - 100 ml/m² 

ZW 504 60 – 90 λεπτά   180 – 220  150 - 200 ml/m² 

LW 700 120 λεπτά   180 – 220  150 - 175 ml/m²
         ανά χέρι 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

Εμποτισμός: SW 900 
Προστατεύει από τους ξυλοφάγους μύκητες και την κυάνωση, σκληραίνει τη 
βένα του ξύλου και διασφαλίζει ομοιομορφία στο χρώμα. 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 80 - 90ml / m2 
Στέγνωμα: Σε φούρνο 23ο C / 50% σχετική υγρασία: 240 λεπτά. Για να μπορέσει 
το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. 
Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να 
είναι κάτω από 10%). 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. 
 
Εμποτισμός: GW 306 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι 
/ ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει 
την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 120 - 140ml / m2 
Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30 ο C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να 
μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην 
υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να 
στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η 
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%). 
 
Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 504 i 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150 - 200ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 125 – 150 μm. 
Στέγνωμα: Στους 20 ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει 
να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης. 
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Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 502 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμβαπτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 80 - 100ml / m2 
Στέγνωμα: Στους 23 ο C / 50% σχετική υγρασία: 2 – 3 ώρες. 
 
Ζελέ / τελική βαφή : LW 700/20 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι 
/ ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει 
την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150 - 275ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 250 – 275 μm. 
Στέγνωμα: Στους > 20 ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
 
Παρατηρήσεις: 

® Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται 
υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα. 

® Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και 
αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται. 

® Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15ο C. 

® Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm 
συνολικά. 

Γενικές παρατηρήσεις: 

® Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 
920 πριν την εφαρμογή του ζελέ. 

® Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το 
μονωτικό SW 910.  
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ΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (RAL / NCS) 

Πιστοποιημένο κατά DIN EN 927-3 

1ος τρόπος     2ος τρόπος 

1) GW 306 εμποτισμός λευκός  1) ZW 425 γεμιστικό πιστολιού 

2) ZW 400 γεμιστικό πιστολιού  2) ZW 425 γεμιστικό πιστολιού 

3) DW 601 τελική λάκα   3) DW 601 τελική λάκα 

4) DW 601 τελική λάκα   4) DW 601 τελική λάκα 

 

Χρόνοι στεγνώματος / αποχαρτάρισμα 

Κωδικός Χρόνος στεγνώματος Αποχαρτάρισμα Κατανάλωση 

GW 306 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   120 - 140 ml/m² 

ZW 400 180 λεπτά   180 – 220  150 ml/m² 

ZW 425 180 λεπτά   180 – 220  150 ml/m² 

DW 601 180 λεπτά   180 - 220  150 - 175 ml/m² 

         ανά χέρι
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Εμποτισμός: GW 306 
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 120 - 140ml / m2  

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30ο C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να 
μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην 
υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να 
στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η 
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%). 
 
Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 400 
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 125 – 150 μm. 
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει 
να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης. 
 
Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 425 
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150ml - 200ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 150 – 200 μm. 
Στέγνωμα: Στους 23ο C / 50% σχετική υγρασία: 4 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει 
να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης. 
 
Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση 
ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι 
να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150 - 300ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm. 
Στέγνωμα: Στους > 20ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
 
Παρατηρήσεις: 

® Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται 
υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα. 
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® Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και 
αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται. 

® Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15ο C. 

® Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm 
συνολικά. 

Γενικές παρατηρήσεις: 

® Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 
920 πριν την εφαρμογή του ζελέ. 

® Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το 
μονωτικό SW 910. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 

 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)  ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες) 

1) GW 310 εμποτισμός χρώμα  1) GW 306 εμποτισμός λευκός 

2) MSL 45 τελικό ζελέ   2) DW 601 τελική λάκα 

3) MSL 45 τελικό ζελέ   3) DW 601 τελική λάκα 

 

Χρόνοι στεγνώματος 

Κωδικός Χρόνος στεγνώματος Αποχαρτάρισμα Κατανάλωση 

GW 310 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   197 - 216 ml/m² 

         ανά χέρι 

MSL 45 60 – 90 λεπτά   180 – 220  100 ml/m² 

         ανά χέρι 

GW 306 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   120 - 140 ml/m² 

DW 601 180 λεπτά   180 – 220  150 - 175 ml/m² 

         ανά χέρι 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Εμποτισμός: GW 310 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.  
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός. 
Κατανάλωση: Για αποτελεσματική προστασία έναντι των μπλε λεκέδων, 
απαιτούνται τουλάχιστον δύο στρώσεις  197-216ml / m²  
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία  
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 2,5 ώρες. 

• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής σε ακατέργαστο ξύλο 
• Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία  
• Αποτελεσματική προστασία από μύκητες μπλε λεκέδων 
• Η αυξημένη περιεκτικότητα σε στερεά παρέχει προστασία από φωλιές 

εντόμων 

 

• Προστατευτική μεμβράνη από μούχλα  
• Γρήγορο στέγνωμα: Μπορούν να εφαρμοστούν 2 στρώσεις σε μία 

ημέρα 
• Δε ξεφλουδίζει 

 

Τελικό ζελέ : MSL 45 

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.  
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός. 
Κατανάλωση: 100 - 120ml / m2 ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια τουλάχιστον. 
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία, να μην χρησιμοποιείται κάτω 
από +5 °C: 
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 4 ώρες. 

• Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις υπεριώδεις ακτίνες 
• Υψηλή προστασία UV για ανοιχτά χρώματα και καθαρό UV+ 
• Μεταξωτό ματ 
• Απωθητικό ρύπων και εύκολο στη συντήρηση 
• Καλές ιδιότητες ροής 
• Χωρίς βιοκτόνα συντήρησης φιλμ και προστασίας ξύλου 
• Ελαστικό 
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Εμποτισμός: GW 306 
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 120 - 140ml / m2  

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30ο C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να 
μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην 
υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να 
στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η 
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%). 
 
Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση 
ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι 
να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150 - 300ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm. 
Στέγνωμα: Στους > 20ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
 
Παρατηρήσεις: 

® Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται 
υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα. 

® Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και 
αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται. 

® Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15ο C. 

® Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm 
συνολικά. 

Γενικές παρατηρήσεις: 

® Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 
920 πριν την εφαρμογή του ζελέ. 

® Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το 
μονωτικό SW 910. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / 
ΚΑΓΚΕΛΑ / ΝΤΕΚ 

 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)  ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες) 

1) GW 310 εμποτισμός χρώμα  1) GW 306 εμποτισμός λευκός 

2) GW 310 εμποτισμός χρώμα  2) DW 601 τελική λάκα 

      3) DW 601 τελική λάκα 

 

Χρόνοι στεγνώματος 

Κωδικός Χρόνος στεγνώματος Αποχαρτάρισμα Κατανάλωση 

GW 310 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   197 - 216 ml/m² 

         ανά χέρι 

GW 306 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   120 - 140 ml/m² 

DW 601 180 λεπτά   180 - 220  150 - 175 ml/m² 

         ανά χέρι 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Εμποτισμός: GW 310 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.  
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός. 
Κατανάλωση: Για αποτελεσματική προστασία έναντι των μπλε λεκέδων, 
απαιτούνται τουλάχιστον δύο στρώσεις  197-216ml / m²  
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία  
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 2,5 ώρες. 

• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής σε ακατέργαστο ξύλο 
• Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία  
• Αποτελεσματική προστασία από μύκητες μπλε λεκέδων 
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• Η αυξημένη περιεκτικότητα σε στερεά παρέχει προστασία από φωλιές 
εντόμων 

• Προστατευτική μεμβράνη από μούχλα  
• Γρήγορο στέγνωμα: Μπορούν να εφαρμοστούν 2 στρώσεις σε μία 

ημέρα 
• Δε ξεφλουδίζει 

 

eco Garden Wood Oil: Λάδι νερού για έπιπλα κήπου & ντεκ 

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.  
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός. 
Κατανάλωση: 60ml / m2 ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια τουλάχιστον 
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία, Μη χρησιμοποιείτε κάτω από 
+5 °C: 
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 4 ώρες. 

• Κατασκευασμένο από τουλάχιστον 80% ανανεώσιμες πρώτες ύλες 
• Ένα vegan προϊόν  
• Με βάση το νερό με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες 
• Αντιολισθητικό 
• Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις υπεριώδεις ακτίνες 
• Επακόλουθη επεξεργασία χωρίς τρίψιμο 
• Καλές ιδιότητες ροής 
• Αποτρέπει το στέγνωμα του ξύλου 
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Εμποτισμός: GW 306 
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating. 
Κατανάλωση: 120 - 140ml / m2  

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30ο C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να 
μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην 
υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να 
στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η 
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%). 
 
Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση 
ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι 
να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 150 - 300ml / m2 
Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm. 
Στέγνωμα: Στους > 20ο C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες. 
 
Παρατηρήσεις: 

Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές 
θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα. 

 

Γενικές παρατηρήσεις: 

® Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 
920 πριν την εφαρμογή του ζελέ. 

® Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το 
μονωτικό SW 910.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΞΥΛΙΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΠΟΡΤΕΣ / ΕΠΙΠΛΑ 

 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)  ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες) 

1) GW 306 εμποτισμός χρώμα  1) AG 26 αστάρι νερού 

2) SL 418 βερνίκι νερού  2) PF 430 σουλφασέρ νερού 

3) SL 418 βερνίκι νερού  3) CL 440 λάκα νερού 

 

Χρόνοι στεγνώματος 

Κωδικός Χρόνος στεγνώματος Αποχαρτάρισμα Κατανάλωση 

GW 306 30 – 60 λεπτά   ΟΧΙ   120 - 140 ml/m² 

SL 418  120 λεπτά   180 – 220  100 - 120 ml/m² 

         ανά χέρι 

AG 26  60 – 90 λεπτά   ΟΧΙ   100 ml/m² 

PF 430  60 – 90 λεπτά   180 – 220  120 - 150 ml/m² 

CL 440 120 λεπτά   180 – 220  120 - 150 ml/m² 

         ανά χέρι 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Εμποτισμός: GW 306 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι 
/ ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει 
την τελική επιφάνεια. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός. 
Κατανάλωση: 120 - 140ml / m2 

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30ο C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να 
μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην 
υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%. 

 

 

Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη υψηλής 
αντοχής SL - 418 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Γυαλάδα: 10 dull matt / 20 matt / 30 semi-matt / 50 silk gloss. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 100 - 120ml / m2 ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.  
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία:  
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 4 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180. 

• Υψηλή αντοχή 
• Τέλειο φινίρισμα 
• Εύκολο τρίψιμο  
• Ανθεκτικό σε χημικά: DIN 68861, 1B 
• Ανθεκτικό στη φωτιά 
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Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη SL – 414 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Γυαλάδα: 20 matt / 30 semi-matt / 50 silk gloss 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 80 – 120ml / m2 ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.  
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία:  
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 30 λεπτά. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 1 ώρα. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180 . 

• Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα 
• Αντοχή σε χημικά  
• Εύκολο τρίψιμο   

 

 
Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη με υψηλή 
περιεκτικότητα σε στερεά TL-412 
Χρωματισμός: Διάφανο. 
Γυαλάδα: 10 dull matt / 20 matt / 30 semi-matt  
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 100 - 150ml / m2 ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.  
Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία:  
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 45 λεπτά. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 2 – 3 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180 . 

• Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα και γρατζουνιές 
• Ανθεκτικό για πάτωμα και σκάλες 
• Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και σε κάθετες επιφάνειες 
• Εύκολο τρίψιμο  
• Ανθεκτικό σε φωτιά και χημικά: DIN 68861, 1B 
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Αστάρι νερού AG - 26  
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, πιστόλι. 
Κατανάλωση: 100ml / m2  

Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία 
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 4 ώρες. 

• Εξαιρετική πρόσφυση 
• Πολύ καλή μόνωση 
• Πολύ καλό γέμισμα  

 

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: PF – 430  
Χρωματισμός: Λευκό. 
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 120 – 150ml / m2 

Στέγνωμα: Στους 20ο C / < 50% σχετική υγρασία 
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 45 λεπτά. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 2 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή 
επιφάνεια δεν πρέπει να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα 
της μόνωσης. 

• Πολύ καλή πρόσφυση και γέμισμα 
• Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα 
• Χαμηλή οσμή 
• Ανθεκτικό στη φωτιά 
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Λάκα / τελική βαφή : CL – 440 
Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση 
ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι 
να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια. 
Γυαλάδα: 20 matt / 30 semi-matt  
Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι. 
Κατανάλωση: 120 - 150ml / m2. Συνιστώνται δύο χέρια. 
Στέγνωμα: Στους > 20ο C / < 50% σχετική υγρασία 
Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη     : περίπου 1 ώρα. 
Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο)   : περίπου 4 ώρες. 
Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, 
χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάθετες επιφάνειες 
• Καλές ιδιότητες ροής 
• Καλή γέμισμα 
• Γρήγορο στέγνωμα 
• Λίγος χρόνος μέχρι να είναι έτοιμο για αποθήκευση 
• Καλή αντοχή στα χημικά 
• Καλή αντοχή σε μεγάλη γκάμα κρεμών χεριών που διατίθενται στο 

εμπόριο 
• Ανθεκτικό στη φωτιά 

 

Παρατηρήσεις: 

® Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται 
υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα. 

® Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και 
αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται. 

® Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15ο C. 

 


