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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν DÉCOR XYLOFARM είλαη ξεηηλνύρν πξνζηαηεπηηθό βεξλίθη 
εκπνηηζκνύ γηα μύια, λέαο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο πνιπνπξεζαληθώλ 
θαη αιθπδηθώλ ξεηηλώλ δηαιύηνπ. Η εηδηθή ηνπ ζύλζεζε κε κείγκα 
θεξηώλ θαη εηδηθώλ ξεηηλώλ λέαο ηερλνινγίαο επηηξέπνπλ ηελ 
δηείζδπζε ηνπ βαζηά ζην μύιν γηα εμαηξεηηθή πξνζηαζία από 
πξνζβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηέρεη θίιηξα UV γηα 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Είλαη 
πδξναπσζεηηθό, απνηξέπεη ην καύξηζκα θαη ηελ απνζάζξσζε ηνπ 
μύινπ. Δελ μεθινπδίδεη, δελ ζπάεη κε απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη 
ηξίςηκν. Δελ θνπζθώλεη ράξε ζηε κεγάιε ηνπ ειαζηηθόηεηα πνπ 
αθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο ηνπ μύινπ. Πξνζθέξεη 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία από όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
ηνλίδνληαο ηαπηόρξνλα ηε θπζηθή νκνξθηά ηνπ μύινπ. Λόγσ ηεο 
ζύλζεζήο ηνπ πξνζηαηεύεη ην ζηεγλό πκέλα από ηελ αλάπηπμε 
κπθήησλ ηδηαίηεξα ζε επηθάλεηεο πνπ εθηίζεληαη ζε πςειά επίπεδα 
πγξαζίαο ή/θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Είλαη θαηάιιειν γηα 
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Δηαηίζεηαη ζε δηαθαλέο θαη ζε 
πνιιέο θπζηθέο απνρξώζεηο.    
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 2 ρξήζεηο ζε 1 πξντόλ: πξνζηαηεύεη & δηαθνζκεί 

 Νέαο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο 

 Εληζρπκέλν κε κείγκα θεξηώλ 

 Μαθξνρξόληα πξνζηαζία από κηθξννξγαληζκνύο 

 Πεξηέρεη θίιηξν UV 

 Εμαηξεηηθή δηείζδπζε 

 Μεγάιε ειαζηηθόηεηα - δελ μεθινπδίδεη θαη δελ ζπάεη 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε 

 Εύθνιε εθαξκνγή 

 Εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 πλνιηθή πξνζηαζία, βαθή θαη πεξηπνίεζε ζε θαηλνύξγηεο 
μύιηλεο θαηαζθεπέο όπσο πόξηεο, παξάζπξα, θνπθώκαηα, 
ηαβάληα, μπιεπελδύζεηο, μύιηλνπο θξάθηεο, πέξγθνιεο, μπιεία 
ζηέγεο, θαδξόληα ζηήξημεο θαη ζε θάζε μύιηλε επηθάλεηα.  

 πληήξεζε θαη αλαλέσζε ζε πθηζηάκελεο μύιηλεο θαηαζθεπέο 
θαη έπηπια. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Σα μύια πξέπεη λα είλαη θαζαξά ρσξίο ζθόλε θαη ιίπε. Λάδηα 

θαη ξεηζίληα κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 
2. Παιηά βεξλίθηα ή ρξώκαηα αθαηξνύληαη κε δηαβξσηηθό 

STRIPP & CLEAN. 
3. Σα μύια δελ πξέπεη λα έρνπλ πγξαζία κεγαιύηεξε από 15%. 

 

 
4. πληζηάηαη ε εθαξκνγή 2 ζηξώζεσλ ζπληεξεηηθνύ XYLOFARM 

EXTRA. 
5. Σν DÉCOR XYLOFARM εθαξκόδεηαη ζε 2-3 ζηξώζεηο. 
6. Επηβάιιεηαη ζην ρώξν εθαξκνγήο λα ππάξρεη πνιύ θαιόο 

αεξηζκόο. 
7. Σα δνρεία πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά θαη λα θπιάζζνληαη ζε 

δξνζεξό κέξνο. 
 
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.   

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit ή 

δηαιπηηθό λίηξνπ.  

ΑΠΟΓΟΖ 
8 - 10 m

2
/Lt  αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ μύινπ 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: ζπληεξεηηθό μύινπ βάζεσο εηδηθώλ ζπλζεηηθώλ ξεηηλώλ 

δηαιύηνπ 

Μνξθή: ιεπηόξξεπζην πγξό 

Υξώκα: 6 απνρξώζεηο  

Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή δηαιύηε 

Δηδηθό βάξνο: 820 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο:  20 sec 20
0
C  

Μέζνδνο εθαξκνγήο: πηλέιν, θαζαξό παλί, εκβάπηηζε 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5
0
C-35

0
C  

Αξαίσζε: δελ ρξεηάδεηαη αξαίσζε, έηνηκν πξνο ρξήζε 

ηέγλσκα: ζηελ αθή 1 - 2 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 6 ώξεο. 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζη(Δ) «Εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο ρξήζεο 
απνξξνθώκελεο βαθέο μύινπ»)  700 gr/lt(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη 
θαηά κέγηζην 680 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 
Γηαθαλέο: 750ml, 2,5Lt, 16Lt 
Γξπο, Καζηαληά, Teak, Καξπδηά, Παιίζζαλδξνο: 750ml, 2,5Lt 
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ΑΠΟΥΡΩΖ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Δηαθαλέο 750ml 05511  5204094055112 

Δηαθαλέο 2.5Lt 05512  5204094055129 

Δηαθαλέο 16Lt 05513  5204094055136 

Δξπο 750ml 05559  5204094055594 

Δξπο 2.5Lt 05560  5204094055600 

Καζηαληά  750ml 05514  5204094055143 

Καζηαληά  2.5Lt 05515  5204094055150 

Teak 750ml 05535  5204094055358 

Teak 2.5Lt 05551  5204094055518 

Καξπδηά/ 750ml 05517  5204094055174 

Καξπδηά  2.5Lt 05518  5204094055181 

Παιίζζαλδξνο 750ml 05553  5204094055532 

Παιίζζαλδξνο 2.5Lt 05554  5204094055549 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ – SAFETY INFORMATION 
Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 
επηπηώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. Τγξό θαη αηκνί 
εύθιεθηα. Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ 
εηηθέηα. Μαθξηά από παηδηά. Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο 
επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. 
Μελ θαπλίδεηε. Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/ κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: 
Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα 
μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. ε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε 
θαηάζβεζε. Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο. 
Πεξηέρεη 3-ησδν-2-πξνπηλπιν βνπηπιεζηέξα, Αηζπινκεζπινθεηνμίκε, 
Κνβάιηην δηο (2-αηζπινεμαλντθνύ). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Απνζηάγκαηα 
(πεηξειαίνπ), ειαθξηά θαηεξγαζκέλα κε πδξνγόλν; Ξπιόιην, κίγκα 
ηζνκεξώλ; Δηαιύηεο λάθζα (πεηξειαίνπ), κεζαία αιεηθαηηθή; 1,2,4-
ηξηκεζπινβελδόιην 
Πεξηέρεη βηνθηόλν (IPBC: CAS 55406-53-6) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζηεγλνύ θηικ από ηελ αλάπηπμε κπθήησλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ρώξνπο όπνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ξύπαλζεο επηθαλεηαθώλ ή 
ππνγείσλ πδάησλ θαηά ή κεηά ηελ εθαξκνγή.   
 
 
 
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.    
 
 


