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Aqualasur GEL total care 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2017 

Αριθμός Έκδοσης: 2η 

 

Αδιάβροχο βερνίκι εμποτισμού νερού υψηλής διεισδυτικότητας, σε μορφή GEL, 

για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και μη ξύλινες επιφάνειες 

εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να 

τρέχει. Τα διάφορα φίλτρα UV, οι σταθεροποιητές HALS και το ΚΕΡΙ που 

περιέχει σε συνδυασμό με την ισχυρή προστατευτική δράση του, την 

ελαστικότητά του και την εξαιρετική αδιαβροχοποιητική του δύναμη - για 

μόνωση του ξύλου από υγρασίες, καθιστούν το AQUALASUR GEL TOTAL 

CARE κορυφαίας ποιότητας βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης. Χάρη στην ειδική 

σύνθεσή του, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει, δεν μαδάει, αποτρέπει την 

εμφάνιση μπλε κηλίδων (κυάνωση) και τη δημιουργία μούχλας και βακτηρίων 

στο επίχρισμα και προσφέρει μακροχρόνια αποτελεσματική προστασία, 

διατηρώντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.  

Η πενταπλή δράση του, προστατεύει – διακοσμεί – εμποτίζει - μονώνει - 

αδιαβροχοποιεί κάνει το AQUALASUR GEL TOTAL CARE να ξεχωρίζει και να 

θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο βερνίκι εμποτισμού νερού για επιφάνειες 

ξύλου που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονη ηλιακή 

ακτινοβολία, υγρασία και παγετό. Είναι ιδανικό για παντζούρια, πόρτες, 

φράχτες, παράθυρα, κουφώματα, ξύλινες επενδύσεις, δοκάρια, κάγκελα, 

έπιπλα κήπου, υπόστεγα, πέργκολες, κ.τλ. Κατάλληλο για ξυλεία κάθε τύπου 

(ευρωπαϊκή και εξωτική) και συμβατό με όλους τους τύπους βερνικιών 

εμποτισμού διαλυτικού ή νερού. Είναι άοσμο, φιλικό στο χρήστη, απλώνει 

θαυμάσια, χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα μέσα σε 2 ώρες. 

 

 Με ενισχυμένη αδιαβροχοποιητική δύναμη για μόνωση του ξύλου από 

την υγρασία 

 Κορυφαία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες 

 5πλή δράση: Προστατεύει, διακοσμεί, εμποτίζει, μονώνει και είναι 

ιδιαίτερα υδατοαπωθητικό 

 Υψηλής συγκέντρωσης βερνίκι εμποτισμού με UV 

φίλτρα και ΚΕΡΙ 

 Σύστημα GEL για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες 

ξυλοκατασκευές: δεν στάζει, δεν τρέχει, έχει άριστη 

πρόσφυση στην επιφάνεια 

 Διακοσμεί και ανακαινίζει το ξύλο χωρίς να το 

σκουραίνει 

 Στεγνώνει γρήγορα για να δώσει πλήρη προστασία 

μέσα σε 4 ώρες 

 Άοσμο – Φιλικό στο χρήστη 

 Ιδανικό για παντζούρια, πόρτες, φράχτες, παράθυρα, 

ξύλινες επενδύσεις, δοκάρια, κ.λ.π. 

 Κατάλληλο για ξυλεία κάθε τύπου (ευρωπαϊκή και 

εξωτική) και συμβατό με όλους τους τύπους βερνικιού 

εμποτισμού διαλυτικού ή νερού 

 
Προεργασία 

Σε καινούργια ξύλα, αφαιρέστε ρετσίνια και λάδια, με 

διαλυτικό νίτρου Ν1 της VERNILAC, λειάνετε με κατάλληλο 

γυαλόχαρτο και καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες. Σε 

επιφάνειες με παλιά βερνίκια ή χρώματα σε κακή κατάσταση, 

συνιστάται πλήρης αφαίρεση των παλιών χρωμάτων ή 

βερνικιών, με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ της  VERNILAC. Για τη 

συντήρηση ξύλινων επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκια σε 

καλή κατάσταση, λειάνετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο 

και καθαρίστε από τυχόν σκόνες. Για εξωτική ή σκληρή ξυλεία 

εφαρμόστε απαραιτήτως 1 χέρι άχρωμο βερνίκι εμποτισμού 

TIMBERTONE CLASSIC. Για μακροχρόνια προστασία του 

ξύλου ενάντια σε σαράκι και τερμίτες, αλλά και για επιπλέον 

προστασία από μύκητες, μούχλα και μπλε κηλίδες, συνιστάται 

η προεργασία με το εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο 

συντηρητικό ξύλου εμποτισμού TIMBERTONE GUARD της 

VERNILAC. Κατά την εφαρμογή η υγρασία του ξύλου δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 14%.  

 

Αραίωση 

Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί 

αραιώστε έως 5% με καθαρό νερό. 

 

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ιξώδες  90±3 KU (ASTM D 562, 20οC) 
Πυκνότητα 1,03-1,04±0,015 kg/lt ανάλογα την απόχρωση 

(ΙSO 2811.01, 20οC) 
 

Υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού για προστασία και 

διακόσμηση ξύλου 
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Aqualasur GEL total care 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2017 

Αριθμός Έκδοσης: 2η 

Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης 

του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν 

εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον 

τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης 

πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα 

έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

 

 

Εφαρμογή 

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της 

επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή ρολό 1-2 χέρια έγχρωμο ή άχρωμο 

βερνίκι εμποτισμού AQUALASUR GEL TOTAL CARE σε εσωτερικές, αλλά 

κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Η τελική απόχρωση της ξύλινης 

επιφάνειας, εξαρτάται από τον αριθμό των επιστρώσεων που εφαρμόστηκαν, 

την απορροφητικότητα του ξύλου και τον αρχικό της χρωματισμό (φυσικό ή 

τεχνητό). Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει η υγρασία να είναι 

μικρότερη από 75% και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 8oC. 

 

Στέγνωμα – Επαναβαφή 

Στεγνώνει επιφανειακά σε 30 λεπτά. Επαναβάφεται μετά από 1-2 ώρες. Σε 

χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος 

επιμηκύνονται. 

 

Απόδοση 

Περίπου 9-12 m2/lt., ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 

ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής. 

 

Αποχρώσεις 

Διατίθεται σε λευκό (663), σε άχρωμο και σε 7 αποχρώσεις χρωματολογίου 

AQUALASUR PLUS και ΑQUACARE (601-602-603-604-606-607-608). 

 

Αποθήκευση 

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό 

και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5oC έως 35oC. Μετά την 

εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες 

συνθήκες. 

Καθαρισμός εργαλείων 

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί 

με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 

υδροφόρο ορίζοντα. 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) 

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) 

για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης 

προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Υ] είναι 130 g/l 

(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <65 g/l. 

Συσκευασίες 

Άχρωμο 750 ml. 2,5 lt. 

Αποχρώσεις 750 ml. 2,5 lt. 

 

 

 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές 

οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας του προϊόντος.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 

 

 

 


