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COLORCHART

• Εσωτερική χρήση
• Recommended for interior woods

• Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα, γδαρσίματα και νερό
• High resistance to impacts, abrasions and water

• Δεν στάζει
• No drops
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PERFORMANCES

PREPARATION

IDEAL FOR

• Can be applied to any types of wood, whether European or exotic.
• Recommended for decorating and protecting interior wood: furniture, ornaments, doors, etc.

• Gives rich and intense colour to the wood and a sophisticated silky waxed / gloss finish.
• Provides excellent resistance to knocks, scratches, stains and water.
• Easy to use: does not run, perfect flow, fast drying and no unpleasant odours.

• VARNISHED WOOD: rub gently with fine grain sandpaper (240). If the varnish is chipped, strip with V33
UNIVERSAL STRIPPER. Rinse with water and let dry for 24 hours.
• WAXED WOOD: take off the layers of wax with a wax remover. Rub gently with fine grain sandpaper
(240) and remove dust.
• RESINOUS WOOD (teak, etc.): degrease then rub gently with fine grain sandpaper (240) and remove
dust.

PERFORMANCES

Ideal conditions for application: on bare, clean, dry wood, between 12°C and 25°C during dry conditions,
away from draughts and sunlight.
1. Stir well before and during use with a long wide stick to homogenize.
2. Apply with a brush, mini-roller or spray gun following the grain of the wood and avoiding excessive
build-up.
3. Leave the first layer to dry for 3 hours.
4. Sand gently with fine grain sandpaper (240) and remove the dust before applying the second coat. Let it
dry.



BEPNIKI ΞΥΛΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας, Ευρωπαϊκής και εξωτικής.
• Συνιστάται για την διακόσμηση και προστασία ξυλείας εσωτερικού χώρου: έπιπλα, διακοσμητικά,
πόρτες, κ.τ.λ.

• Δίνει πλούσιο χρώμα και κομψό, μεταξένιο σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα.
• Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στα χτυπήματα, το νερό και τους λεκέδες.
• Εύκολο στη χρήση: δεν τρέχει, απλώνεται τέλεια και στεγνώνει γρήγορα χωρίς δυσάρεστες οσμές.

• ΞΥΛΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ: τρίψτε απαλά με ψιλό γυαλόχαρτο (240). Αν το βερνίκι έχει ξεφλουδίσει,
απομακρύνετε το φιλμ με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της V33. Ξεπλύνετε καλά με νερό και αφήστε να
στεγνώσει 24 ώρες.
• ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΕΡΙ: απομακρύνετε τα στρώματα του κεριού με Καθαριστικό Ξύλου. Τρίψτε απαλά με ψιλό
γυαλόχαρτο (240) και απομακρύνετε τη σκόνη.
• ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΞΥΛΑ (teak κ.α.): απολιπάνετε και στη συνέχεια τρίψτε απαλά με ψιλό γυαλόχαρτο (240) και
απομακρύνετε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: σε γυμνό, καθαρό και στεγνό ξύλο, μεταξύ 12°C και 25°C σε ξηρές
συνθήκες και χωρίς ρεύματα αέρα και ήλιο.
1. Αναδεύστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να
ομογενοποιήσετε το μείγμα.
2. Εφαρμόστε με πινέλο, μίνι-ρολλό ή πιστόλι ψεκασμού ακολουθώντας τα νερά του ξύλου και
αποφεύγοντας να σχηματίζετε παχιές στρώσεις.
3. Αφήστε το πρώτο χέρι να στεγνώσει για 3 ώρες.
4. Γυαλοχαρτίστε απαλά με ψιλό γυαλόχαρτο (240) και απομακρύνετε τη σκόνη προτού εφαρμόσετε το
δεύτερο χέρι. Αφήστε να στεγνώσει.
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