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VELVET LIQUID 

 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 
 

Αναδεικνύει τα φυσικά χρώματα της πατητής τσιμεντοκονίας και της πέτρας 

 
 

Περιγραφή 
Προϊόντος : 

Ακρυλικής  βάσης  διαφανές  (ματ)  βερνίκι 
εμποτισμού  και  προστασίας  από  λάδια  και 
ρύπους.  Kατάλληλο  σε  εφαρμογές  πατητής 
τσιμεντοκονίας  MARMOLINE  VELVET  DECO.  Είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό στις UV ακτίνες. Δεν γυαλίζει, 
δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει.  

 

Χρήσεις :  Χρησιμοποιείται  σε  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς 
χώρους  για  την  αδιαβροχοποίηση  και  προστασία 
των  επιφανειών  της  πατητής  διακοσμητικής  
τσιμεντοκονίας,    έτσι  ώστε  ρύποι  από  οικιακούς 
λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος 
ο  καθαρισμός  τους  με  ήπια  οικιακά  καθαριστικά. 
Μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε 
επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους 
φυσικά πετρώματα. 
 

     

Πλεονεκτήματα:  Έτοιμο  προς  χρήση  ‐  Υδατοαπωθητικό  ‐  Ελαιοαπωθητικό  ‐  Δεν  κιτρινίζει  ‐  Δεν 
ξεφλουδίζει  ‐ Αντέχει στο χρόνο  ‐  Εσωτερικής  και  εξωτερικής χρήσης  ‐ Ευκολία 
εφαρμογής με ρολό ή πινέλο. 
   

   

Τρόπος Διάθεσης :  Σε πλαστικά δοχεία των  1 lt  και 5 lt 
   

Αποθήκευση:  Τα  δοχεία  αποθηκεύονται  σε  ξηρούς  χώρους  σε  θερμοκρασία  από  +  50  C  έως  
+ 350 C και προστατευμένα από το φως του ήλιου και διατηρούνται τουλάχιστον 
για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

   

Συμπεριφορά 
 στη φωτιά : 

Πολύ εύφλεκτο. 

   

Ασφάλεια και 
Υγιεινή :  

Υγρό καθαρής ακρυλικής βάσης με οργανικούς διαλύτες. Είναι επιβλαβές όταν 
εισπνέεται ή έρχεται σε επαφή με το σώμα (Συμβουλευτείτε το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

 
 
 

Κατηγορία ΠΟΕ ‐  “Συνδετικά Αστάρια”:  Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ στο έτοιμο 
προς  χρήση προϊόν < 750 gr/lit 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
   

Μορφή :  Διαφανές υγρό   
   

Οσμή :  Όξινη 
   
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
 

Κατανάλωση:  Περίπου  1  lt  ανά  5  έως  8  m2,      ανάλογα  με  το  υπόστρωμα  και  την 
απορροφητικότητά του. 

 
 

Οδηγίες χρήσεως:   Η επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας θα πρέπει να είναι καθαρή και να έχει 
στεγνώσει καλά.  Ελέγξτε ώστε η υγρασία της  να είναι κάτω από 5%,  ειδάλλως 
μπορεί  να  εμφανιστούν    προβλήματα  εφαρμογής.    Ιδιαίτερη  προσοχή  να 
δίνεται  στην    πιθανή  παρουσία  υγρασίας    στο  υπόστρωμα,    αν  η  πατητή 
τσιμεντοκονία έχει εφαρμοστεί σε εξωτερικό χώρο. 
 

 Εάν η  επιφάνεια  της πατητής  τσιμεντοκονίας  είναι σκονισμένη, θα πρέπει  να 
καθαριστεί στεγνά, χρησιμοποιώντας σκούπα. Η επιφάνεια πέτρας  μπορεί να 
καθαριστεί με στυμμένο νωπό σφουγγάρι  χωρίς να παραμείνει υγρασία πάνω 
σ’ αυτή. 

 

 Εάν η    εφαρμογή  γίνει  σε παλιές  λεκιασμένες    επιφάνειες,  αυτές  θα    πρέπει 
προηγουμένως να καθαριστούν επιμελώς με  καθαριστικά  marmoline.  

 

 Σε  νέες  επιφάνειες  πέτρας  εφαρμόστε  το  βερνίκι  μετά  από  την  πάροδο 
τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την κόλληση και αρμολόγηση της πέτρας. 

 

 Πριν την   εφαρμογή του βερνικιού VELVET LIQUID   μπορείτε να   εφαρμόσετε 
και το διαφανές σιλικονούχο  στεγανωτικό MARMOLINE MS 33 

 

 Αναδέψτε  το  βερνίκι  VELVET  LIQUID  και  εφαρμόστε  με  ρολό  ή  πινέλο  σε  2 
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνεται με διαφορά 2‐3 ωρών από 
την πρώτη.  

 

 Προσοχή  στην    θερμοκρασία  περιβάλλοντος  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες 
(να αποφεύγονται οι μέρες καύσωνα και να επιλέγονται πρωϊνές  ώρες για την 
εφαρμογή) 

 

 Οι επιφάνειες μετά την εφαρμογή του βερνικιού θα πρέπει να προστατεύονται 
από το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες. 

 

 Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά από την εφαρμογή, με διαλυτικό. 
 

Οι  παραπάνω  οδηγίες  χρήσης  είναι  ενδεικτικές  για  την    ορθή  χρήση  του 
προϊόντος.  Για  περισσότερες  τεχνικές  λεπτομέρειες  μπορείτε  να  απευθύνεστε 
στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας. 

 
Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όχι όμως για  το τελικό αποτέλεσμα από την 
εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις 
συνθήκες  εφαρμογής.    Συνιστάται  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. 


