
Πξνζηαζία & πληήξεζε Ξύινπ 

PARQUET VARNISH AQUA 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  Έθδνζε: 06.06.2015 

 

 

® 

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    


ει

. 
1
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν PARQUET VARNISH AQUA είλαη δηαθαλέο πνιπνπξεζαληθό 

βεξλίθη πδαηηθήο βάζεο ελόο ή δύν ζπζηαηηθώλ (κε πξνζζήθε 

θαηαιύηε), θαηάιιειν γηα μύιηλα δάπεδα. Είλαη άνζκν, απιώλεη 

εύθνια θαη δεκηνπξγεί έλα όκνξθν θηλίξηζκα, αλαδεηθλύνληαο ηε 

θπζηθή νκνξθηά ηνπ μύινπ. Δελ μεθινπδίδεη,  δελ θνπζθώλεη ράξε 

ζηε κεγάιε ηνπ ειαζηηθόηεηα πνπ αθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο θαη 

δηαζηνιέο ηνπ μύινπ. Πεξηέρεη θίιηξα UV γηα πξνζηαζία από ηελ 

ππεξηώδε ειηαθή αθηηλνβνιία. Είλαη πδαηναπσζεηηθό θαη έρεη 

εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε. Η πξνζζήθε θαηαιύηε βειηηώλεη 

ηελ αληνρή ηνπ βεξληθηνύ ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ζηα 

ρεκηθά. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Άνζκν 

 Πεξηέρεη θίιηξν UV 

 Εμαηξεηηθή δηείζδπζε 

 Μεγάιε ειαζηηθόηεηα - δελ μεθινπδίδεη θαη δελ ζπάεη 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε 

 Εύθνιε εθαξκνγή 

 Επηινγή εθαξκνγήο σο 1 ή 2 ζπζηαηηθώλ 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
• Άξηζηε  πξνζηαζία ζε όινπο ηνπο ηύπνπο μύιηλσλ παξθέησλ: 

δάπεδα από ζπκπαγέο μύιν, πνιπζηξσκαηηθά μύιηλα 
δάπεδα, κε πιαζηηθνπνηεκέλα ζπλζεηηθά. 

• Εμαηξεηηθή πξνζηαζία ζε θαηλνύξγηεο μύιηλεο θαηαζθεπέο 
όπσο πόξηεο, παξάζπξα, θνπθώκαηα, ηαβάληα, 
μπιεπελδύζεηο, θνππαζηέο θαη ζε θάζε μύιηλε επηθάλεηα 

• πληήξεζε θαη αλαλέσζε ζε πθηζηάκελεο μύιηλεο θαηαζθεπέο 
θαη έπηπια. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεξγαζία 

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. 

Γηα βεξληθσκέλεο επηθάλεηεο: είλαη ζεκαληηθό λα αθαηξεζνύλ 

παιηά βεξλίθηα κε ηξηβείν ή κε δηαβξσηηθό STRIPP N’ CLEAN. 

Λεηάλεηε θαιά ηελ επηθάλεηα θαη θαζαξίζηε ηξίκαηα θαη ζθόλε.  

 

Πξνζηαζία ηνπ μύινπ: Εθαξκόζηε κία ή δύν ζηξώζεηο XYLOFARM 

γηα πξνζηαζία ησλ επηθαλεηώλ από ην ζαξάθη ή άιια έληνκα θαη 

θπηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ κπνξεί λα πξνζβάινπλ ηα μύια (εηδηθά ηα 

καιαθά μύια). 

Αζηάξσκα: Εθαξκόζηε έλα ή δύν ρέξηα SEALER FLOOR & WOOD  
ή ην PARQUET VARNISH AQUA αξαησκέλν 30% κε λεξό. Αθήζηε 

ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη εληειώο. Γηα ρώξνπο κε πγξαζία ή γηα 

καιαθά μύια ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή δύν ζηξώζεσλ. Λεηάλεηε ηελ 

επηθάλεηα ζηελ αξρή κε ρνληξό (150 – 180) θαη κεηά κε ςηιό (250 – 

300) ζειεξόραξην. 

Δθαξκνγή 

1. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θαηαιύηε, πξνζζέζηε όιε ηε πνζόηεηα ηεο 
θηάιεο ζην βεξλίθη θαη αλαδεύζηε θαιά ηα δύν ζπζηαηηθά κέρξη 
πιήξνπο νκνγελνπνηήζεσο. Αθήζηε ην κίγκα 10 ιεπηά. 
Εθαξκόζηε ην πξώην ρέξη. Σν κίγκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
εληόο 3 - 4 σξώλ.  

2. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην βεξλίθη σο ελόο ζπζηαηηθνύ, αλαδεύζηε 
θαιά γηα 1-2 ιεπηά θαη εθαξκόζηε ην πξώην ρέξη.   

3. Αθνύ ζηεγλώζεη θαιά ην πξώην ρέξη ηξίβεηε κε γπαιόραξην Νν 
180 θαη εθαξκόδεηε ην δεύηεξν ρέξη.  

4. Παξόιν πνπ νη βεξληθσκέλεο επηθάλεηεο κπνξνύλ λα παηεζνύλ 
ηελ επόκελε κέξα, αλ επηζπκείηε ηε κέγηζηε καθξνδσία 
πξνθπιάμηε ηε βεξληθσκέλε επηθάλεηα από βαξηά ρξήζε γηα 9 - 
14 κέξεο. 

5. Απνθύγεηε λα εθαξκόζεηε ην βεξλίθη ζε έλα παρύ ζηξώκα – 
κεηώλεηαη ε αληνρή θαη ε καθξνδσία ηεο επηθάλεηαο. 

6. Γηα κέγηζηε αληνρή εθαξκόζηε ηξία ή πεξηζζόηεξα ρέξηα. 
 

πληήξεζε 

Πιύλεηε κε καιαθό θαζαξηζηηθό θαη λεξό θαη μεπιύλεηε θαιά κε 

θαζαξό λεξό. 

Πξνζνρή: ηα μύια πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη ζηεγλά (12-

14% εζσηεξηθή πγξαζία).  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό. 
 
ΑΠΟΓΟΖ 

9 - 12m
2
/Lt αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ μύινπ  

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: Πνιπνπξεζαληθό βεξλίθη δαπέδσλ πδαηηθήο βάζεο 

Μνξθή: Παρύξξεπζην πγξό 

Υξώκα: Δηαπγέο 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή ξεηηλώλ 

Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν, ξνιό, spray 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5
0
C - 35

0
C  

Αξαίσζε: κε θαζαξό λεξό 5-10%(πηλέιν, ξνιό), 20-25%(πηζηόιη)   

ηέγλσκα: ηελ αθή 2 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 24 - 48 ώξεο. 

ΠΟΕ (ΠΣΗΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΕΝΩΕΙ) Οξηαθή ηηκή ηεο ΕΕ γηα 

απηό ην πξντόλ θαηεγνξία Α/ε Εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο ρξήζεο 

βεξλίθηα θαη πξντόληα ρξώζεο μύινπ γηα ηειεηώκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αδηαθαλώλ πξντόλησλ ρξώζεο μύινπ: 

130 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 60 gr/lt ΠΟΕ 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

αηηλέ 750ml 5673  5204094056737 

αηηλέ 2.5Lt  5674  5204094056744 

Γπαιηζηεξό 750ml 5688  5204094056881 

Γπαιηζηεξό 2.5Lt  5689  5204094056898 

 

Καηαιύηεο 

Δνρείν 40ml 5675  5204094056751 

Δνρείν 125ml  5676  5204094056768 

  

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C -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 
αηηλέ θαη γπαιηζηεξό 750ml, 2,5Lt  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
P101: If medical advice is needed, have product container or 

label at hand P102: Keep out of reach of children P103: Read 

label before use P501: Dispose of the contents/containers in 

accordance with the current legislation on waste treatment. 

EUH208: Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, Mixture 

of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 

2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).  

May produce an allergic reaction. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


