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SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 
   
 
 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
To SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ είναι υδατοδιαλυτό συντηρητικό που διεισδύει και 
εμποτίζει τους πόρους του ξύλου, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από τερμίτες, 
ξυλοφάγα έντομα (σαράκι) και μύκητες που προκαλούν κυάνωση (μπλε κηλίδα -blue 
stain) και σήψη καταστρέφοντας το ξύλο. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Διατηρεί 
την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου ενώ 
παράλληλα αναπνέει. Είναι χαμηλής οσμής και επαναβάφεται με βερνίκια SMALTOXYL 
νερού και διαλύτη (Universal χρήση). 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Ειδικό βάρος : 1,01-1,03 kg/lt. 

 

Απόδοση : 10 - 20 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις. 
 

Αραίωση : Έτοιμο προς χρήση.  
 

Κατηγορία VOC : A. «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Y. Οριακή τιμή VOC = 
130 gr/lt. B.«Συνδετικά αστάρια (που προσδίδουν υδρόφοβες 
ιδιότητες ή/και προστατεύουν το ξύλο από την κυάνωση)». Τύπος Y. 
Οριακή τιμή VOC = 30 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος 
έτοιμου προς χρήση = 29 gr/lt.VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές 
ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες.   
 

Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά 4-6 ώρες. Οι παραπάνω  χρόνοι επιμηκύνονται 
κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.   
 

Αποχρώσεις  : Άχρωμο & αποχρώσεις. 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    ΞΞΥΥΛΛΟΟΥΥ    NNEEPPOOYY  
 



ΠΡΟΪΟΝ: SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ                                                   VECHRO S.A Tηλ:210 4816101-3                                  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ E-8051                                                                         Έκδοση την 14.06.2007    
Σελίδα 2 από 2                                                                                                            Tροποποίηση την 15.05.2014 

Αριθμός Έγκρισης : ΥπΑΑΤ-ΤΠ8-0038 
 

Σύνθεση δραστικών  : 1,1% β/ο IPBC & 0,18% β/ο Cypermethrin. 
 

Δοσολογία  : 100 - 200 ml/m² σε δύο στρώσεις. 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  750ml και 2,5lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Εφαρμόζεται με πινέλο ή εμβάπτιση για καλύτερη διείσδυση. Μπορεί να 
εφαρμοστεί και με ρολό. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Η επιφάνεια πρέπει να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε μία ή αν χρειάζεται 
δύο στρώσεις SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ σε στεγνές και απολύτως καθαρές 
επιφάνειες, κατά την διεύθυνση των «νερών» του ξύλου.  
Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση SMALTOXYL hydro ή 
οποιοδήποτε βερνίκι της VECHRO. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξετε καλά το 
χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα 
υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία  του χώρου 8–30οC και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80%. Η μέγιστη 
περιεκτικότητα υγρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% για μαλακά και πορώδη ξύλα και το 
25-30% για σκληρά. 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 παγωνιά και την 
έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ* 
 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης. 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
  


