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Δθαξκνγή
1. Αλαθαηέςηε θαιά πξηλ από ηε ρξήζε.
2. Εθαξκόζηε έλα ε δύν ρέξηα WOOD SEALER & VARNISH κε
πηλέιν, ξνιό ή πηζηόιη airless. Γηα ρώξνπο κε πγξαζία ή θαη γηα
καιαθά μύια ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή δύν ρεξηώλ.
3. Εθαξκόζηε θάζε ρέξη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 30 – 45 ιεπηώλ
κεηαμύ ηνπο (αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο). Αλ έρεη
ζηεγλώζεη πάλσ από 12 ώξεο ηξίςηε ειαθξά πξηλ ηελ εθαξκνγή.
4. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ μύινπ παξνπζηάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα
(ή αλ ην WOOD SEALER & VARNISH εθαξκνζηεί σο ηειηθό
βεξλίθη) ζα πξέπεη λα πεξαζηεί θαη ηξίην ρέξη.
5. ηε ζπλέρεηα ηξίςηε ειαθξά ηελ επηθάλεηα, θαζαξίζηε κε λσπό
παλί θαη εθαξκόζηε ηελ ηειηθή επίζηξσζε βεξληθηνύ.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 2 ζε 1, αζηάξη θαη βεξλίθη
 θξαγίδεη ηνπο πόξνπο ηνπ μύινπ
 Παξέρεη νκνηόκνξθε ππεξδηάθαλε εκθάληζε
 ηεγλώλεη γξήγνξα, απιώλεηαη εύθνια
 Εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ην λεξό θαη ηηο αθηίλεο UV
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Άξηζηε δηαθόζκεζε θαη πξνζηαζία ζε θαηλνύξγηεο μύιηλεο
θαηαζθεπέο όπσο έπηπια, ζθάιεο, πόξηεο, παξάζπξα,
θνπθώκαηα, ηαβάληα, μπιεπελδύζεηο, παξθέηα, θνππαζηέο θαη
ζε θάζε μύιηλε επηθάλεηα.
 Τςειήο αληνρήο αζηάξη θαη βεξλίθη επηθαλεηώλ πξηλ από ην
ηειηθό βεξλίθη παησκάησλ ή εκθαλώλ επελδύζεσλ θαη δνκηθώλ
ή δηαθνζκεηηθώλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ.
 πληήξεζε θαη αλαλέσζε ζε πθηζηάκελεο μύιηλεο θαηαζθεπέο
θαη έπηπια.
 Εθαξκνγή σο ζθξαγηζηηθό βεξλίθη πνπ αλαδεηθλύεη ηε θπζηθή
νκνξθηά ηνπ μύινπ.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ
Καηλνύξγηεο επηθάλεηεο: ειαθξύ ηξίςηκν, αλ ρξεηάδεηαη, γηα ιεία
επηθάλεηα. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαζαξέο από
ιάδηα θαη ζθόλεο. Λάδηα θαη ξεηζίληα απνκαθξύλνληαη κε
δηαιπηηθό λίηξνπ ή αζεηόλ.
Βεξληθσκέλεο επηθάλεηεο: αθαηξέζηε παιηά βεξλίθηα (ηδηαίηεξα
βεξλίθηα ληηξνθπηηαξίλεο) κε δηαβξσηηθό STRIPP N’ CLEAN ή
ηξηβείν. Λεηάλεηε θαιά ηελ επηθάλεηα. Καζαξίζηε ηξίκαηα θαη
ζθόλε κε ζαπνπλόλεξν θαη ζηε ζπλέρεηα μεβγάιεηε κε θαζαξό
λεξό.

®
EVOCHEM A.E.
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit ή
δηαιπηηθό λίηξνπ
ΑΠΟΓΟΖ
9 - 16 m2 / lt αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο μύιηλεο
επηθάλεηαο.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξό δηάιπκα
Σύπνο: Αθξπιηθή επηθάιπςε δηαιύηνπ
Υξώκα: Δηαθαλέο
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή αξσκαηηθή
Ημώδεο: 40 ± 10 s - DIN CUP 8
Γηαιπηόηεο: ε αξσκαηηθνύο δηαιύηεο
Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν, ξνιό
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 50C - 350C
Aξαίσζε: Υσξίο αξαίσζε
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: ηελ αθή 2-3 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από
30 – 45 ιεπηά. Αλ έρεη ζηεγλώζεη πάλσ από 12 ώξεο ηξίςηε ειαθξά
πξηλ ηελ εθαξκνγή.
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξντόλ (θαηεγνξία Α/ε(Δ) “πλδεηηθά αζηάξηα-ζρεδηαζκέλα γηα λα
πξνζηαηεύζνπλ ην μύιν από ηελ θπάλσζε”): 750gr/lt(2010). Σν
πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 700 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε)
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 50C -300C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ
πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.

ει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν WOOD SEALER & VARNISH είλαη δηαπγέο ππόζηξσκα θαη
βεξλίθη επεμεξγαζίαο μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε βάζε αθξπιηθέο
ξεηίλεο. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ηνπο ιεθέδεο, ην
λεξό, ην καύξηζκα, ην ζάπηζκα θαη ηηο αθηίλεο UV. Λεηηνπξγεί σο
θξάγκα πγξαζίαο πξνιακβάλνληαο ην μεθινύδηζκα θαη ηελ
ππεξβνιηθή απνξξόθεζε ηνπ ηειηθνύ βεξληθηνύ. Απιώλεηαη
εύθνια, ζηεγλώλεη γξήγνξα θαη έρεη πςειή απόδνζε. Είλαη κία
εμαηξεηηθή
ππεξδηάθαλε
δηαθνζκεηηθή
επίζηξσζε
πνπ
αλαδεηθλύεη ηελ θπζηθή νκνξθηά ηνπ μύινπ.

ΠΡΟΟΥΖ
 Σα μύια πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη ζηεγλά (12-14%
εζσηεξηθή πγξαζία).
 Μελ εθαξκόδεηε ην WOOD SEALER & VARNISH ζε κέξεο κε
πνιιή πγξαζία, ή όηαλ αλακέλεηαη βξνρή.
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε μύια κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε
έιαηα κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα πξόζθπζεο, θαζώο
δελ ππάξρεη ηξόπνο γηα λα εμαιεηθζνύλ εληειώο θαη λα
απνηξαπεί ε εκθάληζε ηνπο ζηελ επηθάλεηα.
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ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρεία 750 ml θαη 2,5 lt
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρείν 750ml
Δνρείν 2.5Lt

ΚΩΓΗΚΟ
05616
05607

BARCODE
5204094056140
5204094056157

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.

ει. 2

Acute Tox. 4: H312+H332 - Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή
ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Aquatic Chronic 1: H410 - Πνιύ ηνμηθό
γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam.
Liq. 2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Skin Irrit. 2: H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ
εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα
πξηλ από ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα /
πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα/πξόζσπν P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα
κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο.
P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ
παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε
ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε
ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο /
πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH066:
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο
ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: μπιόιε
(κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 1330-20-7); βνπηαλόλε (CAS: 78-93-3)
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