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VELVET WAX 
 

ΒΕΡΝΙΚΙ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Δίνει αντοχή και  ομορφιά 
 
 

 

Περιγραφή 

Προϊόντος : 

 

Διαφανές βερνίκι ειδικού  κεριού για  

εσωτερική και  εξωτερική χρήση.  Ιδιαίτερα  

ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες 

θερμοκρασίας  και υγρασίας.   

             

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για την προστατευτική 

επικάλυψη απορροφητικών  επιφανειών, 

όπως  πατητής  τσιμεντοκονίας VELVET 

DECO,  ή επιφανειών βαμμένων με  το  

χρώμα  ασβέστη BYZANTINO.  Με  την  

επικάλυψη  αυτή οι επιφάνειες αποκτούν  

υδατοαπωθητικές ιδιότητες. 

Πλεονεκτήματα: Έτοιμο προς  χρήση   -  Αυξάνει τη  γυαλάδα  των  επιφανειών  -   Δεν περιέχει 

οργανικούς  διαλύτες   -   Δεν  ξεφλουδίζει 
   

  

Τρόπος Διάθεσης : Διατίθεται σε  φιάλες του 1 lt 
  

Αποθήκευση: Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία 

αποθήκευσης +5 
o
C ως +35 

o
C).  Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης σε άθικτη 

συσκευασία:  12 μήνες από την  ημερομηνία παραγωγής.  
  

Συμπεριφορά 

 στη φωτιά : 

Δεν αναφλέγεται 

  

Ασφάλεια και 

Υγιεινή :  

Κατηγορία ΠΟΕ:  «Ειδικά επιχρίσματα  ενός  συστατικού  - Υ». Οριακή τιμή 

ΠΟΕ = 140 gr/lit.  Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση:     

<20 gr/lit 
 

 

Κατανάλωση: 150 -250 ml /m
2
,  ανάλογα με την  απορροφητικότητα  και ομαλότητα της  

επιφάνειας. 
 

 

Οδηγίες χρήσεως: 
• Εφαρμόζεται με  ρολό 

• Για  ανανέωση της  προστασίας  της  επιφάνειας  απαιτείται επανάληψη 

της επικάλυψης  κάθε 2  έτη 

 

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όχι όμως για  το τελικό αποτέλεσμα από 

την εφαρμογή του.  Αυτό  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής.  

Συνιστάται γι’ αυτό, στον χρήστη, να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, 

τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του.     Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση   αυτού. 


