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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν PGP FAUX WOOD FINISH είλαη ε ηειηθή επίζηξσζε πνπ 
πξνζδίδεη ζηελ επηθάλεηα ηελ όςε ηνπ μύινπ. Δθαξκόδεηαη 
εύθνια πάλσ ζην ππόζηξσκα PGP FAUX WOOD PRIMER. Έρεη 
εμαηξεηηθή πξόζθπζε, θαιππηηθόηεηα θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθό 
γπαιηζηεξό θηλίξηζκα. Υξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε είδνπο ζθιεξή 
επηθάλεηα. Πξνζθέξεηαη ζε 6 δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο πνπ 
ζπλδπάδνληαη κε ηηο 3 απνρξώζεηο  PGP FAUX WOOD PRIMER 
γηα λα πξνζδώζνπλ  ζηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηελ όςε ηνπ 
μύινπ. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε  

 Δθαξκόδεηαη ζε θάζε επηθάλεηα  

 Γηαηίζεηαη ζε 6 απνρξώζεηο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιύζε γηα αλαλέσζε παιηώλ ή θαη 
θζαξκέλσλ επηθαλεηώλ, πξνζδίδνληαο ηελ νκνξθηά θαη ηε 
ζαιπσξή ηεο όςεο ηνπ μύινπ.  

 Δθαξκόδεηαη ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, MDF, λνβνπάλ, 
κειακίλε, μύιηλεο θαη πιαζηηθέο επηθάλεηεο, γπςνζαλίδεο, 
κπεηόλ, ζνβά θιπ.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο 

απαιιαγκέλεο από μέλα πιηθά (ζθνπξηέο, ιάδηα, γξάζα, 
άιαηα, ζθόλεο, θιπ). 

2. Καηλνύξγηεο μύιηλεο επηθάλεηεο: πξέπεη λα ιεηαλζνύλ κε 
γπαιόραξην θαη λα απνκαθξπλζεί ε ζθόλε. 

3. Βακκέλεο επηθάλεηεο: παιαηά ππνζηξώκαηα ζε θαιή 
θαηάζηαζε δελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζνύλ. Αλ παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα απνκαθξύλνληαη κε δηαβξσηηθό, ιεηαίλνληαη νη 
επηθάλεηεο θαη απνκαθξύλεηαη ε ζθόλε. 

4. Μεηαιιηθέο θαη γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο: Αθαηξείηαη ε γπαιάδα 
κε γπαιόραξην γηα βειηίσζε ηεο πξόζθπζεο θαη 
απνκαθξύλεηαη ε ζθόλε. 

5. Δθαξκόζηε κε πηλέιν 1 ή 2 ζηξώζεηο PGP FAUX WOOD 
PRIMER γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην θόλην. Αθήζηε ηελ 
επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα 24 ώξεο. 

 
 
 

 
Δθαξκνγή 
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην πιηθό πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 
2. Δθαξκόζηε κε πηλέιν ηε πξώηε ζηξώζε PGP FAUX WOOD 

FINISH θαηά κήθνο όιεο ηεο επηθάλεηαο κε καθξηέο θηλήζεηο. 
Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα 12 ώξεο. 

3. Δθαξκόζηε κε πηλέιν ηε δεύηεξε ζηξώζε θαη κε ην εηδηθό εξγαιείν 
PGP ΑΠΟΜΙΜΗΗ ΞΤΛΟΤ ζρεκαηίζηε ηνπο ξόδνπο θαη ηα εηδηθά 
ζρέδηα ηνπ μύινπ. Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα 12 
ώξεο. Τςειή πγξαζία ή ρακειή ζεξκνθξαζία ζα παξαηείλεη ην 
ρξόλν ζηεγλώκαηνο. 

4. Γηα θαιύηεξε πξνζηαζία κπνξείηε λα εθαξκόζεηε κία ηξίηε 
ζηξώζε δηάθαλνπ βεξληθηνύ ζε όιε ηελ επηθάλεηα.  

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit 
 
ΑΠΟΓΟΖ 
12 - 16 m

2
/Lt αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: Αιθπδηθό βεξλίθη 
Μνξθή: Παρύξξεπζην πγξό 
Υξώκα: 6 απνρξώζεηο 
Οζκή: Αξσκαηηθή ραξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 0,9  0,03 gr/ml 
πληζηώκελν πάρνο μεξνύ θηικ: 25-35 κm θαη’ ειάρηζην 

ηεξεά: 49   2% 
Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10

0
C-35

0
C  

Αξαίσζε: έσο 5% κε white spirit 
ηέγλσκα: ηελ αθή 2 - 3 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 12 ώξεο 
20

0
C 

Σειηθό ζηέγλσκα: 12 ώξεο 20
0
C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο): (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζ(Γ) “Δηδηθά επηρξίζκαηα ελόο ζπζηαηηθνύ”): 
500 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 450 gr/lt ΠΟΔ 
(έηνηκν πξνο ρξήζε) 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C-35

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  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

750 ml Καξπδηά Αλνηρηή 7209 5204094072096 
750 ml Καξπδηά 7212 5204094072126 
750 ml Καξπδηά θνύξα  7213 5204094072133 
750 ml Όξεγθνλ  7214 5204094072140 
750 ml Μαόλη  7215 5204094072157 
750 ml Γξπο  7216 5204094072164 
750 ml Γηαθαλέο  7217 5204094072171 
  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
750ml θαξπδηά αλνηρηή, θαξπδηά, θαξπδηά ζθνύξα, όξεγθνλ, καόλη, 
δξπο, δηαθαλέο  

 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

 

 

Aquatic Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο 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 P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα 
έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: 
Μαθξηά από παηδηά P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο 
επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο 
αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα 
ηα κάηηα/πξόζσπν P301+P310: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: 
Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό 
P303+P361+P353: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή 
κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. 
Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο P370+P378: ε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ζθόλε ABC 
ππξνζβεζηήξαο γηα λα θαηάζβεζε P501: Γηάζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα 
δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο EUH066: Παξαηεηακέλε 
έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν 
EUH208: Πεξηέρεη Cobalt bis (2-ethylhexanoate), 
αηζπινκεζπινθεηνμίκε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 
απόζηαγκα (πεηξειαίνπ), ειαθξά θαηεξγαζκέλα κε πδξνγόλν 
Κεξνμίλε - κε πξνδηαγεγξακκέλε δηαιύηεο λάθζα (πεηξειαίνπ), 
κεζαία αιεηθαηηθή Κεξνμίλε από αηκνζθαηξηθή (FP<=55ºC); 
απόζηαγκα (πεηξειαίνπ), κεζαία πδξνγνλναπνζεησκέλα 
Πεηξέιαην κε πξνδηαγεγξακκέλν λάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά 
πδξνγνλναπνζεησκέλε, < 0.1 % EC 200-753-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


