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ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ TETRAMARINE
Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ TETRAMARINE της TETRALUX είναι διαφανές βερνίκι ξύλου εξωτερικής χρήσης
αρίστης ποιότητας. Έχει εξαιρετικές ικανότητες προστασίας και αδιαβροχοποίησης. Είναι ενισχυμένο με φίλτρα
UV κατά της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία χωρίς να χάνει τη
γυαλάδα του, ιδανικό για καταστρώματα σκαφών και μέρη του κήτους πάνω από τη θάλασσα, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, σκάλες, έπιπλα και κάθε λογής ξύλινες επιφάνειες. Σε καταστρώματα σκαφών και επιφάνειες
που δέχονται μεγάλες καταπονήσεις πρέπει ν’ αφήνετε αρκετό χρόνο στο βερνίκι να στεγνώσει καλά. Δεν
περιέχει μόλυβδο.
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση
Οσμή
Μεταβολή φυσικής κατάστασης
Σημείο βρασμού
Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης
Όρια έκρηξης
Πίεση ατμών (20ºC)
Πυκνότητα (20ºC)
Διαλυτότητα στο νερό
Ιξώδες (25ºC)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
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Υγρό
Χαρακτηριστική
140ºC
38ºC
450ºC
Ελάχιστο 1%, μέγιστο 7,5%
7 mbar
3
0,89-0,90 gr/cm
Αδιάλυτο
60 cP
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την
Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 400gr/lt (2010). (Κατηγορία Α:
“ε”, Τύπος:Δ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και
προϊόντα
χρώσης
ξύλου
για
τελειώματα,
συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων
χρώσης ξύλου) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399gr/lt.

Οδηγίες χρήσεως – συστήματα βαφής
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια,
σκόνες, κερί, λίπος, άλατα. Για καλύτερα αποτελέσματα, γυαλοχαρτάρετε ενδιάμεσα των επιστρώσεων.
Καινούριο ξύλο: Εφαρμόζετε 2-3 χέρια, αραιώνοντας το πρώτο με 10% Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.
Πρώην βερνικωμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς με λεπτό γυαλόχαρτο.
Τυχόν γυμνά σημεία ξύλου επιστρώνετε τοπικά με το βερνίκι θαλάσσης. Όταν στεγνώσει επιστρώνετε 2-3 χέρια
από το ίδιο υλικό.
Πρώην βερνικωμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Αφαιρείτε πλήρως με διαβρωτικό. Καθαρίζετε
προσεκτικά την επιφάνεια προσεκτικά από κάθε ίχνος του διαβρωτικού με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.
Αφήνετε να στεγνώσει καλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες για καινούριο ξύλο.
Καινούριο βαφόμενο ξύλο: Επιστρώνετε δύο χέρια βερνίκι θαλάσσης σε καινούριο ξύλο, που έχει βαφτεί με
βερνίκι εμποτισμού. Αραιώνετε το πρώτο χέρι με 10% Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.
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Καλύπτει 15-16m /lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και ανάλογα με την
απορροφητικότητά της. Στεγνώνει στην αφή σε 2-3 ώρες. Επαναβάφετε σε 16 ώρες.
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Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος
Εύφλεκτο  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον  Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος 
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Μακριά από παιδιά  Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα.  Αποφεύγετε την επαφή με το
δέρμα  Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο  Μην πετάτε το περιεχόμενο του δοχείου σε αποχετεύσεις
 Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση
Περιέχει μεθυλοαιθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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