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POLACRYL 345 
πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου 
για σκάφη 

 

Το POLACRYL 345 είναι γυαλιστερό βερνίκι πολυουρεθάνης 
με υπεριώδη φίλτρα UV και με φωτοσταθεροποιητές HALS. 
Είναι ιδανικό για την προστασία ξύλινων κατασκευών σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που εκτίθενται σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για όλα τα ξύλινα 
σκάφη. Έχει μεγάλη αντοχή στο σκληρό τροπικό ήλιο, στο 
θαλάσσιο και παραθαλάσσιο περιβάλλον. Συνιστάται για 
ξύλα εκτεθειμένα στον ήλιο και στην υγρασία. Αναδεικνύει τη 
φυσική ομορφιά του ξύλου και ζωντανεύει την επιφάνεια. 
Λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του φιλμ, ακολουθεί τις 
συστολές και τις διαστολές του ξύλου. Προσφέρει εξαιρετικά 
ανθεκτική επιφάνεια με άριστες αντοχές στις καιρικές 
επιδράσεις και στη χάραξη. 
 

 ΑΠΟΔΟΣΗ 
 14±2m2/L 

 

 ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 HIGH GLOSS 

 

 ΑΡΑΙΩΣΗ 
 0-20% WHITE SPIRIT 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
 2-3 ώρες* 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ 
 24 ώρες* 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 2-3  στρώσεις 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ρολό, πινέλο και spray airless 

 

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ  ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΗ  

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ 0,90 ±0,03gr/cm3 

ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03) 50±2 % 

ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98) 44±3 % 

ΙΞΩΔΕΣ (DIΝ 53211-70/4mm @ 200C) 110±5 sec 

ΙΞΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (DIΝ 53211-70/4mm @ 
200C) 85±10 sec  

ΕΥΚΑΜΨΙΑ Mandrel (ISO 1519-02) 2mm 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM Ε 313-98) ≤ 15 

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (600) (ISO 2813-99) 94±1 

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (200) (ISO 2813-99) 80±3 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ 100μm (±5μm) / 2 
στρώσεις 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ min 5°C -max 30°C 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE 
Προϊόν μη προοριζόμενο για χρήσεις που προβλέπονται από 
την Οδηγία 2004/42/CE. 

  

• άριστη προστασία & 
αδιαβροχοποίηση 

• με φίλτρα UV & 
φωτοσταθεροποιητές HALS 

• αντίσταση στο κιτρίνισμα 

http://www.pellachrom.gr/
mailto:info@pellachrom.gr
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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές από 
ρητίνες, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, σκόνες και να έχουν 
λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μην πλύνετε την 
επιφάνεια με νερό, πριν την άμεση εφαρμογή. 
 
► Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες:  

Εφαρμόζουμε 1-3 στρώσεις POLACRYL 301. Αφού 
στεγνώσει τελείως, γυαλοχαρτάρουμε ελαφριά, 
ξεσκονίζουμε με ένα ύφασμα και εφαρμόζουμε 
POLACRYL 345 2-3 στρώσεις αραιωμένο 5-20% με 
W.S.. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε POLACRYL 301, 
διαλύουμε 40-50% με W.S. το POLACRYL 345 για τις 2 
πρώτες στρώσεις και αφού στεγνώσει, 
γυαλοχαρτάρουμε και εφαρμόζουμε 2-3 τελικές 
στρώσεις με 5-20% διάλυση με W.S.  

► Παλιές ξύλινες επιφάνειες: 
Γυαλοχαρτάρουμε και σκουπίζουμε με ένα ύφασμα. 
Χρησιμοποιούμε POLACRYL 305 για την πλήρωση 
μεγάλων κενών και ρωγμών. Εφαρμόζουμε 2-3 
στρώσεις POLACRYL 301 ανάλογα την 
απορροφητικότητα του ξύλου. Εφαρμόζουμε 2-3 
στρώσεις βερνίκι POLACRYL 345 (διάλυσης 5-20%). 

► Κακής ποιότητας ξύλινες επιφάνειες: 
Απομακρύνουμε κάθε παλιά επίστρωση μέχρι να 
εμφανιστεί καθαρό ξύλο. Γυαλοχαρτάρουμε, 
σκουπίζουμε με ύφασμα και ακολουθούμε τις οδηγίες 
για τις νέες επιφάνειες.  

► Τικ και Λιπαρές ξύλινες επιφάνειες: 
Καθαρίζουμε την επιφάνεια με ακετόνη ή ξυλένιο. 
Αφήνουμε το διαλυτικό να στεγνώσει. Εφαρμόζουμε 2 
στρώσεις POLACRYL 301 (πρέπει να είναι ελαφρά 
κολλώδες μεταξύ των στρώσεων). Αφήνουμε να 
στεγνώσει, γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε καλά. 
Εφαρμόζουμε 3-4 στρώσεις POLACRYL 345 (διάλυσης 
5-20%) ακολουθώντας τις ανάγκες του ξύλου. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ΞΥΛΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
► Η υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

18%.  
► Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία στον αέρα και 

στην επιφάνεια είναι κάτω από 10°C και όταν τα επίπεδα 
της υγρασίας είναι υψηλά. 

► Εφαρμόζουμε έπειτα από καλή ανακίνηση ή ανάδευση. 
► Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με 

κατάλληλο γυαλόχαρτο. 

► Για να αποφύγουμε φουσκάλες κατά την εφαρμογή, 
εκτελούμε την εργασία στη σκιά όσο είναι δυνατόν.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
► Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού COLOR 

TOUCH σε δεκάδες αποχρώσεις. 
► Η παραγωγή αποχρώσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω 

του συστήματος COLORTOUCH και με προσθήκη των 
ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANTS. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
► Διατίθεται σε Διάφανο σε συσκευασίες των 750ml και 

2.5L. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε 
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του 
δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο 
σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε 
θερμοκρασία 5-30°C. 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.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. 
Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί 
και τα καθαρίζετε αμέσως με WHITE SPIRIT ενώ στη συνέχεια 
με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το 
υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το 
αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται 
αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και 
νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών. 

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας(Safety Data Sheet, SDS)   
αυτού του προϊόντος. 
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