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Συσκευασία 1 Lt 4 Lt

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ A+B 7.13

Διάφανο βερνίκι για ξύλινα πατώματα

Περιγραφή 
Άχρωμο γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών πολυουρεθανικής βάσης για ξύλινα πατώματα. Σε πολύ καλά 
προετοιμασμένη επιφάνεια και μονωμένη με αστάρι πατωμάτων το αποτέλεσμα είναι άριστο με στιλπνότητα 
που φτάνει στο 100%, πολύ μεγάλη αντοχή στην σύνθλιψη, δε χαράζεται και έχει μεγάλη ελαστικότητα. 
Κατά την εφαρμογή του προϊόντος προφυλάσσουμε την επιφάνεια από την ηλιοφάνεια (παράθυρα - 
τζαμαρία) για να αποφύγουμε τρυπάκια και φυσαλίδες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
• Υψηλή στιλπνότητα. 
• Μεγάλη ελαστικότητα. 
• Μεγάλη αντοχή στη σύνθλιψη.

Οδηγίες Εφαρμογής 
Αναμιγνύονται το Α και Β συστατικό σε αναλογία 1:1. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Προτιμότερο  
να μην αραιωθεί. Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο ή με ειδική σπάτουλα. Η δεύτερη επίστρωση γίνεται  
την επόμενη ημέρα αφού αποχαρταριστεί η πρώτη. Προσοχή στην αντηλιά από παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες. Η τοποθέτηση των επίπλων γίνεται μετά από 3 ημέρες.

Προσοχή: Αφού γίνει η ανάμιξη του προϊόντος το μείγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί  
το πολύ εντός πέντε με έξι ωρών.

Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Δ1 και διαχειριστείτε τα εκπλύματα  
ως επικίνδυνα απόβλητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέα Α Συστατικού: Αλκυδική ρητίνη ελεύθερων υδροξυλίων.

Π.Ο.Ε: 500gr/L (μέγιστο περιεχόμενο του έτοιμου προς χρήση προιόντος).

Β Συστατικό: Διάλυμα ισοκυανικών ενώσεων.

Ειδικό βάρος Α Συστατικού: 1.03 ± 0.02 gr/cm3 (ISO 2811).

Ειδικό βάρος Α Συστατικού: 1.01 ± 0.02 gr/cm3 (ISO 2811).

Ιξώδες Α Συστατικού: 65 - 75 K.U., 250C.

Ιξώδες Β Συστατικού: 10 - 20sec, 250C.

Στερεά Α Συστατικού: 61% ± 1.

Στερεά B Συστατικού: 42% ± 1.

Στερεά  Μίγματος: 51% ± 1.

Αναλογία Ανάμιξης: 1A:1B.

Χρόνος ζωής μίγματος: 5-6 ώρες.

Απόδοση: 4 - 5m2/lt.

Ελεύθερο σκόνης: 30min, 20oC.

Τελείως στεγνό: Σε 12 - 18 ώρες.

Αραίωση: Χωρίς αραίωση για άριστο αποτέλεσμα.



Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Βερνίκι Πατωμάτων Α’ Συστατικό: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη κατάποση, μπορεί να 
προξενήσει βλάβες σε όργανα του σώματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. 
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον  να  ξεκουραστεί  σε  στάση  που  διευκολύνει  την  αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Χρειάζεται ειδική αγωγή (επεσκέφθητε γιατρό έχοντας μαζί σας το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος). Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρες σκόνης ABC 
για τη κατάσβεση. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς 
/ περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ξυλόλη (μίγμα 
ισομερών); διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων. Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Βερνίκι Πατωμάτων Β’ Συστατικό: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια /προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/
στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες πολυδύναμης (σκόνης ABC) για την κατάσβεση. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 
κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει πολυμερές διισοκυανικού τολουολίου- Toluene diisocyanate, oligomeric reaction 
products with 2,2´-oxydiethanol and propylidenetrimethanol, διϊσοκυανικό 2-μεθυλο-μ-φαινυλένιο 2,4-διισοκυανικό τολουόλιο. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Toluene diisocyanate, oligomeric reaction prod-
ucts with 2,2´-oxydiethanol and propylidenetrimethanol; διϊσοκυανικό 2-μεθυλο-μ-φαινυλένιο 2,4-διϊσοκυανικό τολουόλιο. Μόνο για 
επαγγελματική χρήση.Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 
Επαφή με το δέρμα και τα χέρια: Χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια (EN 374), υποδήματα ασφαλείας, 
ενδύματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αερισμού. Επιλέξτε κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου oργανικών διαλυτών (EN 141).  
Προστασία ματιών: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας (EN 166).

Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το 
προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε 
πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά 
ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ  
Φάση ΙΙ, Υποκατηγορία ι, Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=500gr/lt,  
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.=500gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
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Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 &ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην 
μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. 
Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που 
μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου 
χωρίς προειδοποίηση. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
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