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Gloss finish 

  

 

 
Το GLOSS FINISH είναι γυαλιστερό βερνικόχρωμα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο 
για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ξύλινες ή μεταλλικές. Είναι πολύ 
ανθεκτικό και ανταποκρίνεται άριστα στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο, διατηρώντας αναλλοίωτες τη στιλπνότητα και 
τις αποχρώσεις του. Σχηματίζει μία σκληρή και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, 
παρέχοντας αποτελεσματική προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Δουλεύεται μαλακά, 
απλώνει θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. 

 
Ðñïåñãáóßá:  
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια, σκουριές, σαθρά 
υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Οι ξύλινες επιφάνειες που 
προετοιμάζονται για πρώτη φορά (παρθένα ξύλα), αφού προηγηθεί το ξερόζιασμα 
στοκάρονται με ξυλόστοκο νερού STOCOXYL, λαδώνονται με λινέλαιο καλής ποιότητας 
και ασταρώνονται με υπόστρωμα VELATURA της VERNILAC. Οι ξύλινες επιφάνειες που 
επαναβάφονται, απαιτούν αφαίρεση των παλιών χρωμάτων που έχουν αποκολληθεί, 
στοκάρισμα σε τυχόν σκασίματα με ξυλόστοκο νερού STOCOXYL, λείανση με 
κατάλληλο γυαλόχαρτο και αστάρωμα με υπόστρωμα VELATURA της VERNILAC. Για την 
αποτελεσματικότερη αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών, νέων ή 
παλιών, συνιστάται η χρήση του αντισκωριακού ασταριού ANTIRUST ή συμβατικού 
ασταριού μετάλλων FERODUR της VERNILAC. 
 

Áñáßùóç: 
Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό συνιστάται αραίωση έως 10-15% κατ΄όγκο με διαλυτικό 
WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι ή airless, συνιστάται αραίωση 
έως 10-15% κατ΄ όγκο, με διαλυτικό Χ2 της VERNILAC. 

 
Φυóικά – Χçμικά χáñáκτçñιóτικά: 
Στερεά Συστατικά κ.β.: 65% - 72% σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2369. 
Ιξώδες DIN CUP No. 6 (20οC): 50"± 5" [DIN 53211]. 

Πυκνότητα: 0,990 Kg/L – 1,250 (αναλόγως την απόχρωση) [EN ISO 2811.01] 

 

ÅöáñμïãÞ: 
Πριν την εφαρμογή, απαιτείται καλή ανάδευση του προϊόντος. Στη 
συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της 
επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless ένα ή δύο 
χέρια GLOSS FINISH. 

 
ÓτÝãíùμá - ÅðáíáâáöÞ: 
Το χρώμα στεγνώνει σε 3 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. 
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι 
χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Áποφεύγετε την εφαρμογή σε 
θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC. 

 
Áðüäïóç:  
15 m2 ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα 
με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο 
εφαρμογής. 

 
Áðïχñþóåιò:  
Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, μαύρο ματ, αλουμίνιο και σε 36 
αποχρώσεις χρωματολογίου. Χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό 
αποχρώσεων, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Áποχρώσεων, 
COLOR CREATIONS της VERNILAC. 
 

ÁðïèÞκåυóç: 
Ç εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες 
σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5οC έως 
40οC. Ìετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και 
αποθηκεύστε τo σε κατάλληλες συνθήκες. 
 

ÐτçτικÝò ïñãáíικÝò åíþóåιò (Ð.Ï.Å.):  
Ç οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 
2004/42/ΕÊ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Êατηγορία Á/θ (Ειδικά 
επιχρίσματα ενός συστατικού), Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Τo 
έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l. 
 

Êáèáñιóμüò åñãáëåßùí:  

Τα εργαλεία βαφής για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, 
πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς μετά το τέλος των εργασιών με 
διαλυτικό WHITE SPIRIT ή διαλυτικό Χ2 της VERNILAC. Ìην 
αδειάζεται τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 

Ãõáëéóôåñü âåñíéêü÷ñùìá  

ãéá ìÝôáëëá êáé îýëá. 


