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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν DECK OIL είλαη ν ηδαληθόο ηξόπνο πξνζηαζίαο θαη 

ζπληήξεζεο εμσηεξηθώλ μύιηλσλ θαηαζηξσκάησλ -deck- θήπσλ 

θαη ζθαθώλ θαζώο θαη πνιιώλ άιισλ μπινθαηαζθεπώλ θήπνπ. Η 

εηδηθή ηνπ ζύλζεζε βαζηζκέλε ζηελ παξαδνζηαθή ζθαλδηλαβηθή 

ζπληαγή κε κνλαδηθό ζπλδπαζκό ηξηώλ ειαίσλ ιηλειαίνπ, 

ηρζπειαίσλ θαη tung oil πξνζθέξεη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο 

πξνζηαζία ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά TEAK OIL. Εηζρσξεί 

ζηνπο πόξνπο ηνπ μύινπ θαη αληηθαζηζηά ηα θπζηθά έιαηα θαη 

ξεηίλεο πνπ ράλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η ειαθξά 

ρξσκαηηζκέλε ζύλζεζε ηνπ αλαδεηθλύεη ηελ θπζηθή όςε ηνπ 

μύινπ. Σα DECK OIL είλαη πδξναπσζεηηθό θαη πεξηέρεη εηδηθά 

θίιηξα UV απνξξόθεζεο ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο πνπ 

πξνζηαηεύνπλ ηα μύια από όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Ο ηδαληθόο ηξόπνο πξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο  
 εμσηεξηθώλ deck 

 Εμαηξεηηθή δηείζδπζε 

 Αληηθαζηζηά ηα θπζηθά έιαηα ηνπ μύινπ 

 Τδξναπσζεηηθό 

 Απνηξέπεη ην ζθάζηκν θαη μεθινύδηζκα ηνπ μύινπ 

 Απνηξέπεη ην ιέθηαζκα θαη ην γθξηδάξηζκα ηνπ μύινπ 

 Πξνζηαηεύεη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Επαλαθέξεη ηελ αξρηθή όςε ηνπ μύινπ 

 Εμαζθαιίδεη ηελ καθξνδσία ησλ ζθιεξώλ μύισλ  

 Εύθνιε εθαξκνγή 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Σν DECK OIL είλαη θαηάιιειν γηα πςειήο πνηόηεηαο 
θαηαζηξσκάησλ teak ζθαθώλ θαη πινίσλ θαζώο θαη όισλ 
ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ησλ ζθαθώλ όπσο ρεηξνιαβέο, ξέιηα, 
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζην πηινηήξην θιπ. 

 Είλαη θαηάιιειν γηα όινπο ηνπο ηύπνπο μύιηλσλ 
θαηαζηξσκάησλ (ζαλίδεο, πιαθίδηα θιπ.).  

 Είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ζθιεξά μύια όπσο teak, ηξόθν, 
κεξάληη θιπ. θαζώο θαη γηα ζπλζεηηθά deck (WPC). 

 Αλαδσνγνλεί ην ρξώκα μεζσξηαζκέλσλ θαηαζηξσκάησλ.  

 Είλαη ηδαληθό γηα θαηαζηξώκαηα δίπια ζηε ζάιαζζα θαη ζε 
πηζίλεο. 

 Η εθαξκνγή ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνζηαηεύεη ηα    
θαηαζηξώκαηα από ην γθξηδάξηζκα θαη ηελ αλάπηπμε κνύριαο 
θαη εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ αξρηθνύ ηνπο ρξώκαηνο. 

 Καηάιιειν θαη γηα άιια είδε λαπηηιηαθήο μπιείαο όπσο ιεπθό 
θαη θίηξηλν πεύθν, έιαην θιπ. 

 Είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα όιεο ηηο αβεξλίθσηεο μπινθαηαζθεπέο 
θήπνπ όπσο μύιηλεο δαξληηληέξεο, μύιηλα πιαίζηα θαη θξάρηεο 
θιπ. 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Προετοιμασία επιυανειών 
1. Σα μύια πνπ πσινύληαη γηα θαηαζθεπή θαηαζηξσκάησλ είλαη 

ζπλήζσο επεμεξγαζκέλα κε εηδηθά ζπληεξεηηθά  γηα ηελ πξόιεςε 
πξνζβνιήο από νξγαληζκνύο θαη ηε ζήςε. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε 
κε επεμεξγαζκέλα μύια ηόηε πξέπεη λα εθαξκόζεηε ην 
μπινπξνζηαηεπηηθό πιηθό δηαπνηηζκνύ XYLOFARM θαη λα ην 
αθήζεηε λα ζηεγλώζεη γηα 3 - 5 κέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
DECK OIL.  

2. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ξύπνπο, 
ιάζπε, κνύρια, άιγε θαη θαηάινηπα άιισλ πιηθώλ. Γηα θαιύηεξν 
απνηέιεζκα θαζαξίζηε ηελ επηθάλεηα κε βνύξηζα θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε ην εηδηθό θαζαξηζηηθό TEAK CLEANER γηα λα 
επαλαθέξεηε ην θπζηθό ρξώκα ηνπ μύινπ.  

3. Ξεβγάιεηε ηελ επηθάλεηα κε άθζνλν λεξό θαη αθήζηε ηελ λα 
ζηεγλώζεη.   

4. Πεξάζηε ηελ επηθάλεηα κε ιεπηό γπαιόραξην αλ είλαη απαξαίηεην 
θαη απνκαθξύλεηε ηελ ζθόλε.   

5. Αλ νη επηθάλεηεο έρνπλ παιηά βεξλίθηα ή βεξληθνρξώκαηα πξέπεη 
λα απνκαθξπλζνύλ κε δηαβξσηηθό STRIPP N’ CLEAN.  

 
Ευαρμογή 
1. Αλαθηλήζηε ην δνρείν πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο. 
2. Απιώζηε ην DECK OIL νκνηόκνξθα ζηε επηθάλεηα κε πηλέιν, 

ξνιό ή ςεθαζκό ζε κεγάιεο επηθάλεηεο πξνζέρνληαο λα κελ 
ιεξσζεί ν πεξηβάιινλ ρώξνο. 

3. Εθαξκόζηε κηα δεύηεξε ζηξώζε αλάινγα κε ην βαζκό 
πξνζηαζίαο πνπ επηζπκείηε. Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο πξηλ 
εθαξκόζεηε ηελ δεύηεξε ζηξώζε ώζηε ε πξώηε λα εηζρσξήζεη 
θαιά κέζα ζην μύιν. 

4. Απνθύγεηε θαηά ηελ εθαξκνγή ην ζρεκαηηζκό ιηκλάδνληνο πιηθνύ 
ζηελ επηθάλεηα.  

5. Σα δνρεία πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά θαη λα θπιάζζνληαη ζε 
δξνζεξό κέξνο. 

 
Χρόνος στεγνώματος: ζηελ αθή 2-4 ώξεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 
πεξηβάιινληνο. Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ από βαξηά 
ρξήζε ησλ επηθαλεηώλ.  Μελ πεξπαηάηε πάλσ ζην μύιηλν 
θαηάζηξσκα πξηλ ζηεγλώζεη.   
 
ΔΚΘΔΖ Δ ΜΟΛΤΒΓΟ 
ΠΡΟΟΥΖ: Η επεμεξγαζία παιηώλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ όπσο 

ζηεγλό ηξίςηκν ή ρξήζε θιόγαο γηα ηελ απνκάθξπλζε παιηώλ 

επηζηξώζεσλ δεκηνπξγεί ζθόλε θαη επηθίλδπλεο αλαζπκηάζεηο. 

Ελδέρεηαη λα απειεπζεξσζεί ζθόλε κνιύβδνπ. Ο κόιπβδνο είλαη 

ηνμηθόο. Η έθζεζε ζηελ ζθόλε κνιύβδνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζνβαξή αζζέλεηα. Τγξό ηξίςηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ 

είλαη δπλαηόλ. Εάλ ε έθζεζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηελ 

παξνρή ηνπηθνύ εμαεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο 

κνιύβδνπ.   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν DECK OIL δελ ζπληζηάηαη γηα βεξληθσκέλεο επηθάλεηεο γηαηί 
δελ δηεηζδύεη εύθνια κέζα ζηνπ πόξνπο ηνπ μύινπ. Καη’ εμαίξεζε 
ζπληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο. 

 Δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε πγξέο ε βξεγκέλεο επηθάλεηεο. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

750ml 05663  5204094056508 

2.5 Lt 05664  5204094056515 

16 Lt 5664  5204094056560 

DECK OIL RENOVATOR (Αλνηθηή θαθέ απόρξσζε) 
750 ml 5681  5204094056812 
2.5 Lt 5682  5204094056829 
16 Lt 5683  5204094056836 
  

 Μελ αξαηώλεηε ην πξντόλ θαη κελ ην αλακηγλύεηε κε 
ρξσζηηθέο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ρισξίλε ε άιια ζθιεξά θαζαξηζηηθά 
γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ μύισλ γηαηί θαηαζηξέθνπλ 
αλεπαλόξζσηα ηελ επηθάλεηα. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε  ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit. 

ΑΠΟΓΟΖ 

10-14m
2
/lt αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ μύινπ 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: πληεξεηηθό μύινπ 

Βάζε: Μίγκα ειαίσλ  

Μνξθή: Λεπηόξξεπζην πγξό 

Υξώκα: Δηαθαλέο  

Φηικ: Δελ δεκηνπξγεί θηικ 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 810-815 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο:  23-24 sec iso cup 3 25
 ν
C  

Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν, θαζαξό παλί, ςεθαζκό 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5
0
C - 35

0
C  

Αξαίσζε: Δελ ρξεηάδεηαη αξαίσζε, έηνηκν πξνο ρξήζε 

ηέγλσκα: ηελ αθή 2 – 4 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 8 ώξεο 

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 πξνζδώζνπλ πδξόθνβεο ηδηόηεηεο θαη 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 5
0
-30

0
C. 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, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
750ml, 2,5Lt , 16Lt 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 

Acute Tox. 4: H312+H332 - Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε 

πεξίπησζε εηζπλνήο Aquatic Chronic 3: H412 - Επηβιαβέο γηα ηνπο 

πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Asp. Tox. 1: 

H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη 

αηκνί εύθιεθηα Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή 

αληίδξαζε 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 P333+P313: 

Εάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: 

πκβνπιεπζείηε/Επηζθεθζείηε γηαηξό P501: Δηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο 

/ εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, 

YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH208: Πεξηέρεη αηζπινκεζπινθεηνμίκε, 

ηεξεβηλζέιαην. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: απόζηαγκα (πεηξειαίνπ), ειαθξά 

θαηεξγαζκέλα κε πδξνγόλν Κεξνμίλε - κε πξνδηαγεγξακκέλε (CAS: 

64742-47-8); Ξπιόιε (κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 1330-20-7); 

ηεξεβηλζέιαην (CAS: 8006-64-2); 1,2,4-ηξηκεζπινβελδόιην (CAS: 95-

63-6) 

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.    
 
 


