
                                  

  

 

 

 

 

 

Υψηλής ποιότητος, άοσμο, διάφανο, υδατικής βάσεως 

προστατευτικό Ακρυλικό βερνίκι ξύλων μεγάλης αντοχής, 

διεισδυτικότητα και ελαστικότητας. Η καινοτόμος σύνθεσή του 

εξασφαλίζει την προστασία του ξύλου έναντι της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (φίλτρα UV), την αδιαβροχοποίησή του 

επιτρέποντας το να αναπνέει, να μην κιτρινίζει, να μην 

ξεφλουδίζει και να διατηρεί την γυαλάδα του. Περιέχει 

μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο έναντι της εμφάνισης και ανάπτυξης 

μούχλας. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και είναι 

ιδανικό για κάθε είδους καινούργιο ή γυμνό ξύλο όπως πόρτες, 

παράθυρα, διάφορα κουφώματα, πέργκολες, περιφράξεις, έπιπλα 

κήπου κλπ. Αναπτύσσει μέγιστες αντοχές τις οποίες τα κλασικά 

βερνίκια αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν. Διαθέσιμο σε διάφορες 

αποχρώσεις του δειγματολογίου της PPG’s PARAMOUNT SERIES. 

 

 

 

Αντοχή σε καιρικές 
συνθήκες 

Άριστη αντίσταση σε καιρικές 
συνθήκες   

Αντοχή στο νερό Άριστη αντοχή στη βροχή και την 
υγρασία 

Αντοχή στη τριβή                 Καλή αντίσταση στη τριβή  

Αντοχή στους 
διαλύτες 

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα 
και συνήθη απορρυπαντικά. 

Ευαίσθητο στους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες και  
άλλα δυνατά διαλυτικά. 

 

 

 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή ΕΕ 

για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/στ τύπος Υ: (εσωτερικής 

χρήσης, προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό 

υμενίου) 130g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 

60 g/l ΠΟΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Υδατοδιαλυτό προϊόν καινοτόμος τεχνολογίας 

• Ομοιόμορφη και χωρίς στίγματα βαφή 

• Δεν μαυρίζει το σόκορο 

• Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα 

• Για εσωτερική χρήση, άοσμο 
 

 

Απόδοση 
12-15 m²/L  

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον 

τρόπο εφαρμογής 

 

Στερεά κατ΄ όγκο  
40%+/- 1% 

 

Πάχος Υγρού Φιλμ 
111 μικρά 

  

Πάχος Στεγνού Φιλμ 
33 μικρά 

 

Στέγνωμα στους 20°C 

Σε 30 λεπτά στεγνώνει 

Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται 

 

Σύστημα Ρητινών    

Ακρυλική Ρητίνη 

 

Αραίωση  

Δεν αραιώνεται 

 

Εφαρμογή με 
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Αποχρώσεις:  

Διάφανο. χρωματίζεται μέσω του δειγματολογίου της  
PPG’ s PARAMOUNT SERIES. 

   

Τοξικότητα:  
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 

 
Διαβάθμιση γυαλάδας:  

41-33 Γυαλιστερό, 41-34 Σατινέ  
 
 

 

PARAMOUNT 

Προστατευτικό Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού  

41-33 Σατινέ / 41-34 Γυαλιστερό 
Εσωτερικής / 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. Από παλαιές βερνικωμένες επιφάνειες αφαιρέστε τα 

ξεφλουδισμένα βερνίκια και γυαλοχαρτάρετε. 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 καινούργιες επιφάνειες εφαρμόστε ένα χέρι 41-30 PARAMOUNT Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού. 

Τελειώστε με δύο χέρια PARAMOUNT Προστατευτικό Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού τα οποία συνιστάται να είναι χρωματισμένα για να 

εξασφαλίσετε μέγιστη προστασία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ανακατέψτε καλά πριν και κατά τη χρήση. Εφαρμόστε δύο χέρια PARAMOUNT Προστατευτικό Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού αναλόγως της 

περιπτώσεως χωρίς αραίωση με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Το δεύτερο χέρι περνιέται μετά από 2-3 ώρες. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς με 

λεπτόκοκο φρικάτ μεταξύ των στρώσεων. Η τελική απόχρωση θα εξαρτηθεί από την απορροφητικότητα, το φυσικό χρώμα του ξύλου και 

τον αριθμό των στρώσεων. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC ή κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες 

- υγρές συνθήκες. 

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 εμφανισθούν 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 

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Περιέχει: 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5), μείγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (55965-84-9) 
& butylcarbamate-3-iodo-2-propynyl (55406-53-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους 

τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • 
Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) για την προστασία 
της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του 
εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 

εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Συσκευασία και Αποθήκευση 

Μεγέθη: 0.75lt, 2.25lt          Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλάγεται        Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 


