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Τύπος: Συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού. Περιέχει: IPBC 0,95% 
κ.β. και Προπικοναζόλη 0,24% κ.β.  
Ειδικό βάρος: 1,02±0,01 gr/cm3 (ISO 2811)  
Ιξώδες : 47 ± 5sec (DIN2) 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο. 

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. 
Απόδοση: Περίπου 10 m2 ανά λίτρο ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 15 m2 ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις. 

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. 

AQUAXYL® PLUS 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ  
ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 

Προστασία από μύκητες 

Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 

Το AQUAXYL PLUS είναι άοσμο συντηρητικό 
εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού εξωτερικής 
χρήσης. Προστατεύει το ξύλο και αφήνει να 
φαίνονται τα νερά του αναδεικνύοντας τη φυσική 
ομορφιά του. Είναι απαραίτητο για κάθε 

καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια όπως 
πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, 

ξυλεπενδύσεις, υπόστεγα, πέργκολες, περιφράξεις. 
Διεισδύει βαθιά στο ξύλο, προστατεύοντάς το από 
τους μύκητες που προκαλούν σήψη και 
αποχρωματισμό στο ξύλο. Προσφέρει 
αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη 
ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και δεν 

ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

1111//44//22002222  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς  1100ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/ε Εσωτερικής/ Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα 
χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 75 g/l ΠΟΕ.  
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AQUAXYL® PLUS 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ  
ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 
 

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο. 

• 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.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα 
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: IPBC, προπικοναζόλη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη, ΟΙΤ, 
C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια • Αποφεύγετε να εισπνέετε τους ατμούς • Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα ζητήστε ιατρική συμβουλή • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • 
Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία • Πλύνετε χέρια και εκτεθειμένη επιδερμίδα πριν από τα γεύματα και μετά 
από κάθε χρήση • Μην επιμολύνετε σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε 
τρόφιµα • Απροστάτευτα άτομα και ζώα θα πρέπει να παραμένουν µακριά από τις περιοχές που 
έχουν υποστεί κατεργασία για 48 ώρες ή µέχρι οι επιφάνειες να είναι στεγνές • Μην επιμολύνετε 
το έδαφος και τις υδάτινες πηγές µε το προϊόν ή τα χρησιμοποιημένα δοχεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401                              
Αριθμός Άδειας για την Ελλάδα: ΤΠ8-0108/ΟΠ. Αριθμός Άδειας για την Κύπρο: 67-1. 
Ηµεροµηνία παραγωγής:  βλέπε βάση δοχείου. Ανάλωση έως 3 χρόνια από την ηµεροµηνία 
παραγωγής.  
                                    
                                                              

 

 

  
  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 1-2 χέρια AQUAXYL PLUS. Για αποτελεσματική 
βιοκτόνο δράση, εφαρμόστε 120-200 ml/m2 σε δύο στρώσεις. 

• Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ξύλα που δεν είναι σε επαφή με το έδαφος, ή είναι συνεχώς 
εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες ή είτε προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά 
υποβάλλονται σε συχνή ύγρανση. Όχι για εσωτερική εφαρμογή.  

• Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητα και τον αριθμό 

των επιστρώσεων. 


