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SMALTOXYL BASE 
   
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το συντηρητικό ξύλου εμποτισμού SMALTOXYL BASE είναι προϊόν βασισμένο σε 
τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για 
πόρτες, κουφώματα, δοκάρια, πέργκολες, έπιπλα κήπου, ξύλινες περιφράξεις κ.α. 
Περιέχει κατάλληλα επιλεγμένες εντομοκτόνες και μυκητοκτόνες ουσίες, καθώς και 
φίλτρα προστασίας από την U.V ακτινοβολία, παρέχοντας έτσι μόνιμη κι αποτελεσματική 
προστασία από την υγρασία και τη σήψη,  την μπλε κηλίδα (blue stain), το σαράκι, τους 
τερμίτες και άλλα έντομα.  Δεν σκάει ούτε  απολεπίζεται γιατί δεν σχηματίζει υμένα στην 
επιφάνεια του ξύλου, αλλά εισχωρεί βαθύτερα παρέχοντας μεγάλη προστασία.   
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Στιλπνότητα : Σατινέ, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  
 

Ειδικό βάρος : 0,82-0,84 kg/lt. 
 

Απόδοση : 9 - 13 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις. 
 

Αραίωση : Έτοιμο προς χρήση.  
 

Κατηγορία 
VOC 

: «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 
700 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς 
χρήση= 670 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά 
το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο 
βρασμού < 2500C. 
 

Στέγνωμα : Στεγνώνει πλήρως 12 ώρες μετά την εφαρμογή, χρόνος που 
απαιτείται για την καλύτερη δυνατή διείσδυση στο εσωτερικό του 
ξύλου.             
 

Επαναβαφή  : 24 ώρες μετά και αφού γυαλοχαρταριστεί καλά η προηγούμενη 
στρώση. Να αποφεύγεται η επαναβαφή στο πρώτο 12ωρο μετά 
την εφαρμογή, γιατί έτσι εμποδίζεται η σωστή διείσδυση του 
SMALTOXYL BASE στους πόρους του ξύλου. Οι χρόνοι αυτοί 
επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.  
 

Αποχρώσεις  : Άχρωμο. 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΞΞΥΥΛΛΟΟΥΥ    ΕΕΜΜΠΠΟΟΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:   750ml και 2.5lt. 
  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι ή εμβάπτιση για καλύτερη διείσδυση. Μπορεί 
να εφαρμοστεί και με ρολό. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, 
να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Εφαρμόζουμε 2-3 στρώσεις συντηρητικό ξύλου εμποτισμού SMALTOXYL BASE, 
ανάλογα με τον τόπο και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθεί το ξύλο. Για καλύτερη 
εμφάνιση προτείνεται τελική βαφή με το βερνίκι ξύλου SMALTOXYL DECO ή 
οποιοδήποτε βερνίκι της VECHRO. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή τη 
σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και 
καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80% και η 
υγρασία του ξύλου χαμηλότερη από 25-30%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή 
μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από 
την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Το προϊόν SMALTOXYL BASE δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 
 
 


