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Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης  Ξύλινων Εξωτερικών επιφανειών. 

Η απόλυτη προστασία σε κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια. Εγγύηση αποτελέσματος! 
Υδατικής διασποράς βερνίκι εμποτισμού εμπλουτισμένο με συστατικά για να συντηρεί το ξύλο. Κατάλληλο για 
κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια που επιθυμούμε την μέγιστη προστασία: πέργκολες, ζαρντινιέρες, παράθυρα, 
ντεκ, έπιπλα εξωτερικού χώρου κλπ.  Αντικαταστήστε την εφαρμογή με teak oil και 3πλασιαστε τον χρόνο 
προστασίας των επιφανειών σας. 
 
 

Με μια πρώτη ματιά 
 

Βερνίκι εμποτισμού εμπλουτισμένο με συστατικά για να συντηρεί το 
ξύλο, υδατικής διασποράς με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC).  

Είναι ένα προϊόν τελευταίας γενιάς, πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας, 
ανώτερο από όσα κυκλοφορούν έως σήμερα, με άριστες ιδιότητες 
που γίνονται αντιληπτές από την αρχή της επαφής σας με αυτό. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελευταία στρώση χωρίς άλλο βερνίκι 
από πάνω, την οποία λύση και συνιστούμε.  

Ένα υλικό που συνδυάζει : την συντήρηση, την αλλαγή απόχρωσης 
και την μέγιστη τελική προστασία.  
Δεν σκάει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, δεν 
αφήνει το ξύλο να μαυρίσει, ακόμα και όταν αυτό είναι συνέχεια σε 
νερό. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και έχει πολύ εύκολη επαναβαφή, 
αφού το μόνο που χρειάζεται το ξύλο είναι καθάρισμα από σκόνες 
λάδια κ.λπ.. Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου, και όλες τις χρήσεις, 
αφού μπορεί να αντικαταστήσει και το teak oil με τουλάχιστον τον 
τριπλάσιο χρόνο ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από άλλα 
βερνίκια εμποτισμού διαλύτου ή νερού. Δίνει στο ξύλο μια ελαφρώς 
σατινέ όψη. Μπορεί να χρωματιστεί στο ειδικό μηχάνημα 
αποχρώσεων. 
 

 

 10ετής εγγύηση 

 Απόλυτη προστασία 

 Άριστη Αδιαβροχοποίηση 

 Δεν σκάει δεν ξεφλουδίζει 

 Συντηρεί το ξύλο 

 Λειτουργεί και σαν τελικό 
βερνίκι προστασίας 

 Ευκολία επαναβαφής 

 Αντικαθιστά τα teak oil  

 Εκατοντάδες αποχρώσεις  
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Προετοιμασία Εφαρμογής 

 
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.  

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, 
σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.  

1. Τοποθετούμε το TRANS 389 σε δύο έως τρεις στρώσεις όταν αφορά καινούργια επιφάνεια, χωρίς να 
χρειάζεται πρόσθετα υλικά για προστασία. 

2. Τοποθετούμε το TRANS 389 σε μία στρώση όταν αφορά συντήρηση. 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 
 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.. 
1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. 
2. Σε χρωματισμένα δοχεία, ανακατεύουμε συχνά το υλικό κατά την διάρκεια της εφαρμογής.   

 

Μικρές Συμβουλές 

 
Κουφώματα καινούργια για τα οποία επιθυμείτε τελικό αποτέλεσμα σε αποχρώσεις όπως πράσινο, μπλε, 
κόκκινο κλπ, και σαν καθιερωμένη λύση θα τα βάφατε με μία ριπολίνη διαλυτικού ή νερού, μπορείτε να τα 
προστατεύσετε με το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 επιλέγοντας απόχρωση από τα χρωματολόγιά 
μας και ταυτόχρονα να πολλαπλασιάσετε τον χρόνο του αποτελέσματος της βαφής σας χωρίς να 
αντιμετωπίσετε ποτέ σκασίματα, αποφλοιώσεις, αλλοίωση της απόχρωσης κλπ και αποφεύγοντας το επίπονο 
τρίψιμο σε περίπτωση επαναβαφής. Η οπτική διαφορά προκύπτει μόνον από μικρή απόσταση (1m) όπου 
φαίνονται τα νερά του ξύλου, από μεγαλύτερη απόσταση η επιφάνεια φαίνεται όπως η βαμμένη με χρώμα 
(ριπολίνη). 
Επίσης προ-βαμμένα κουφώματα μπορείτε να τα συντηρήσετε όταν προκύψει ανάγκη συντήρησης με το Βερνίκι 
Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα του υλικού (απόλυτη και 
μακροχρόνια προστασία). 
 

Εργαλεία Εφαρμογής 

 
Το προϊόν TRANS 389 μπορείτε να το εφαρμόσετε με: 

1. Σφουγγάρι 
2. Πινέλο 
3. Ρολό  
4. Μηχάνημα βαφής  Airless 
5. Πιστόλι αέρος 
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Αποχρώσεις - Υφή 

 
Άχρωμο γαλακτώδες. Χρωματίζεται από το σύστημα χρωματισμών της εταιρείας μας σε εκατοντάδες 
αποχρώσεις. 

 

Χειρισμός και Αποθήκευση 

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά 
σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C 

 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

Στοιχεία επισήμανσης: 
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):          
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Άνευ αντικειμένου 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων: 
Άνευ αντικειμένου 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες 

 

Φυσική κατάσταση σε 20 ºC: Υγρό Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν 
εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμφάνιση: Γαλακτώδης 

Χρώμα: Διάφανο   
Οσμή: Απαλή Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 6 % βάρους 
Πτητικότητα:  Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC:  62,88kg/m³  (62,88 g/L) 
Θερμοκρασία βρασμού σε 
ατμοσφαιρική πίεση: 

104 ºC Μέσος αριθµός ατόµων άνθρακα: 6 

 
Πίεση  ατμών στους 20 ºC: 

 
2312 Pa 

Μέσο μοριακό βάρος: 118,20 g/mol 
 

Πίεση  ατμών στους 50 ºC: 12183 Pa  (12 kPa) 
Χαρακτηρισμός 
επικινδυνότητας 
προϊόντος: 

 Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2004/42/EE, αυτό το προϊόν, για 
την χρήση του εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα στους 20 ºC: 1 kg/m³ Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 62,88 kg/m³  (62,88 g/L) 
Σχετική πυκνότητα στους 20 
ºC: 

1,048 την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΙ ΜΑΤ ΔΙΑΠΟΤΙΣΤΙΚΑ): 130 g/L 
(2010) 

pH: 7 - 8  
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Αναφλεξιμότητα:  Θεωρητική Απόδοση: 

Σημείο  ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο (>60 ºC) Αντοχή στο Πλύσιμο: 12-14 m²/l  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο): 

Άνευ αντικειμένου * Χρόνος Αποθήκευση:  Ναι 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 238 ºC  1 έτος (Ελάχιστος 
χρόνος) 

    
 

 

 


