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VIVEXYL FILTER 7
ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης :
22/02/2022

Αριθμός Έκδοσης 4η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το VIVEXYL FILTER 7 είναι σατινέ βερνίκι
εμποτισμού, με εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία,
προσφέροντας μία ελαστική και μεγάλης διάρκειας
προστασία του ξύλου από τον καιρό. Είναι μικρόπορο,
υδροαπωθητικό και δεν συγκρατεί τη βρωμιά.
Εφαρμόζεται εύκολα και έχει απλή συντήρηση. Είναι
κορυφαίο βερνίκι για τελική στρώση σε σταθερές
ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες και παράθυρα,
εξασφαλίζοντας υψηλή προστασία και τονίζοντας την
υφή και τα νερά του ξύλου. Διατίθεται σε άχρωμο και
σε 12 έτοιμες αποχρώσεις καθώς και σε 34
αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
της Vivechrom.

Maximum αντοχή στην UV ακτινοβολία
Εντυπωσιακό σατινέ φινίρισμα
Ιδανικό για πόρτες & παράθυρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με εξαιρετική ανθεκτικότητα, βασισμένο σε νέας γενιάς αλκυδικές ρητίνες.
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Απόδοση: Περίπου 16 m2 ανά λίτρο ανά στρώση. Η απόδοση εξαρτάται κυρίως από το πόσο πορώδες είναι το
υπόστρωμα, το είδος του ξύλου, την κατάσταση της επιφάνειας, τη μέθοδο εφαρμογής και το σχήμα της
κατασκευής.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 16-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να
διατηρήσετε το διάστημα μεταξύ των εφαρμογών όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον 1 μήνα.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις καθώς και σε 34 αποχρώσεις μέσω του
συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία
Α/ε βερνίκια για βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών
διακοσμήσεων: 400 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l ΠΟΕ.

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989
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ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
Σε καινούργια ξύλα εφαρμόστε 1 χέρι συντηρητικό ξύλου VIVEXYL PLUS άχρωμο για αποτελεσματική
•
•

προστασία από τους μύκητες.
Σε ξύλα με παλιά βερνίκια σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε πλήρως τα βερνίκια, τρίψτε και ξεσκονίστε
και εφαρμόστε 1 χέρι συντηρητικό ξύλου VIVEXYL PLUS άχρωμο.
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.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•
•

Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 2 χέρια VIVEXYL FILTER 7. Για maximum αντοχή
και ως 5 χρόνια προστασία απαιτείται υψηλή ποιότητα ξύλου και κατασκευής και εφαρμογή
τουλάχιστον 3 χέρια απόχρωσης VIVEXYL FILTER 7.
Συντήρηση: Επιφάνειες με βερνίκια σε καλή κατάσταση, συνιστάται η εφαρμογή VIVEXYL FILTER 7 σε
άχρωμο ή σε ανοιχτή απόχρωση για να διατηρήσετε τη διαφάνεια.
Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητά του και τον
αριθμό επιστρώσεων VIVEXYL FILTER 7 που εφαρμόστηκαν.
Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την
ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: OIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα
σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 / για Κύπρο
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ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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