
                                  

  

 

 

 

 

 

Διάφανο συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων έτοιμο προς χρήση, 

υδατικής βάσης, άοσμο για ερασιτεχνική και βιομηχανική χρήση 

εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Προστατεύει το ξύλο από μπλε 

μύκητες, τερμίτες και έντομα. Εφαρμόζετε σε παράθυρα, 

εξωτερικές πόρτες, ξύλινες επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, 

στέγαστρα κλπ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξύλο το οποίο 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο 

περιβάλλον ή να φτάσει τα επιφανειακά ύδατα όπως π.χ. σε μια 

γέφυρα πάνω από λίμνη.  

Τύπος: Συντηρητικό ξύλου, υδατικής βάσης. Ενεργά Συστατικά 

βάσει της (EU) No 528/2012):  

1) 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)  0.75%, 2) 

προπικοναζόλη (60207-90-1) 0.24%, 3) cypermethrin cis/trans 

+/-40/60; (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate 

(52315-07-8) 0.15. 

 

 

 

Αντοχή σε καιρικές 

συνθήκες 

Άριστη αντίσταση σε καιρικές 

συνθήκες. 

Αντοχή στο νερό Άριστη αντίσταση στη βροχή και 
την υγρασία. 

Αντοχή στη τριβή                 Δεν ισχύει 

Αντοχή στους 

διαλύτες 

Δεν ισχύει 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, 

μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ της Ε.Ε (Οδηγία 

2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η 

«Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30g/L ΠΟΕ. Το προϊόν 

περιέχει κατά μέγιστο 29g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Αναδεικνύει την ομορφιά του ξύλου 

• Μεγάλη διεισδυτικότητα και ελαστικότητα. 

• Ατμοδιαπερατό, επιτρέπει την επιφάνεια να αναπνέει. 

• Δεν αφήνει φιλμ, στεγνώνει γρήγορα. 

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

Απόδοση 
8-10 m²/L  

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον 

τρόπο εφαρμογής 

 

Στερεά κατ΄ όγκο  
15%+/- 1% 

 

Πάχος Υγρού Φιλμ 
Ελάχιστο 

  

Πάχος Στεγνού Φιλμ 
Ελάχιστο 

 

Στέγνωμα στους 20°C 

Σε 30 λεπτά στεγνώνει 

Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται 

 

Σύστημα Ρητινών    

Ακρυλική Ρητίνη 

 

Αραίωση  

Δεν αραιώνεται 

 

Εφαρμογή με 
Πινέλο, σφουγγάρι, πιστόλι ή εμβάπτιση 

 

 

 

 

 

 

 

  
Αποχρώσεις:  
Διάφανο   

 

  
Τοξικότητα:  
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 

 
Διαβάθμιση γυαλάδας:  
ΜΑΤ 0-5 

 

 

  
 

41-30 PARAMOUNT 

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού 
Εξωτερικής χρήσης 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 



                                  

 

 

 

   

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 
Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5 

 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βερνικωμένες επιφάνειες, πρέπει να ξυθούν 

τελείως ώσπου να φθάσετε σε γυμνό ξύλο. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών 

θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν 

μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της 

αναπνοής. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρετσίνι με διαλυτικό νίτρου και αφήστε να στεγνώσει. Αν υπάρχει μούχλα αφαιρέστε 

την τελείως με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τα συντηρητικά ξύλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης πριν από τη 

χρήση του προϊόντος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν αραιώνεται. Ανακατέψτε καλά πριν από την χρήση. Κλείστε το δοχείο καλά 

μετά τη χρήση. Κατά την εφαρμογή, η περιεκτικότητα σε υγρασία ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% και η επιφάνεια του ξύλου πρέπει 

να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από την φθορά κατά την διάρκεια της επεξεργασίας. Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο 

κατά την εξωτερική εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν το προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα, 

όπως π.χ. σε μια γέφυρα πάνω από λίμνη.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αφήνετε εξωτερική ξύλινη κατασκευή μόνο με το συντηρητικό ή άχρωμη, διότι περιορίζεται η αντοχή της στο χρόνο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την 

πάροδο του χρόνου. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον 

ζητηθεί. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει προπικοναζόλη και 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. Το 5% του μείγματος αποτελείτε από συστατικό(-ά) άγνωστης τοξικότητας. Περιέχει 5% συστατικά με άγνωστο κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον.  • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή 
εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός 
αν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Μην δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το 

στόμα.  Πρόσθετα στοιχεία: Βλέπε Ενότητα 4 του φύλλου δεδομένων για την ασφάλεια (μέτρα πρώτων βοηθειών).  
Αριθμός Άδειας: ΤΠ8-0120 (Troy Chemical Europe B.V. - Uiverlaan 12e - 3145 XN Maassluis - The Netherlands - Tel: +31-10-5927494 - 

Emergency Tel: +1 703-741-5970) 

Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη: 0.75lt, 2.25lt    Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλάγεται    Αποθήκευση: Aναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


