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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 

Περιγραφή προϊόντος 
Το ULTRAXYL TEAK OIL είναι λάδι συντήρησης εμπλουτισμένο με κερί. Είναι ιδανικό για φρεσκάρισμα 
και συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας από σκληρό ξύλο (π.χ. τικ, ιρόκο, μαόνι) αλλά και για κάθε 
γυμνό ξύλο. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου και επαναφέρει την φυσική του υγρασία. 
Ζωντανεύει το ξεθωριασμένο ξύλο, αναδεικνύει τα νερά του και επαναφέρει την απαλή υφή του. Χάρη στο 
κερί και τα φίλτρα UV που περιέχει, αδιαβροχοποιεί το ξύλο και το προστατεύει από δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία UV, βροχή). 
   

Συνιστώμενες χρήσεις 
Σε ξύλινα έπιπλα κήπου και βεράντας.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ρητίνη: Μείγμα τροποποιημένων φυσικών ελαίων  
Πυκνότητα: 0.84±0.03 gr/ml                     (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες παραγωγής: 65±15 sec                                (DΙΝ 53211/2 mm, 20°C) 
Ιξώδες έτους: 65±20 sec  (DIN 53211/2 mm, 20°C) 
Στερεά κ.β.: 46±2.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251) 
Στερεά κ.ό.: 45±3% (ISO 3233) 
Σημείο ανάφλεξης: 42±2°C (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1523) 
 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το ULTRAXYL TEAK OIL ανήκει στην κατηγορία Α/η Δ (Συνδετικά 
αστάρια που προσδίδουν υδρόφοβες ιδιότητες). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 750 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν 
περιέχει κατά μέγιστο 500 g/l. 
 

Απόχρωση – Παραλλαγές  

Διατίθεται σε διαφανές.  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Ικανότητα εμποτισμού του ξύλου:  Παρουσιάζει μεγάλη διεισδυτική  
ικανότητα                       

 

Αντοχή στο νερό: Δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις στην βαμμένη 
επιφάνεια του ξύλου 

(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2812.01) 

Αντοχή στην διαπερατότητα του νερού: Παρουσιάζει αυξημένη 
προστασία από απορρόφηση νερού 

 

Επιταχυνόμενη γήρανση: QUV/500 ώρες: Δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις.  
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11507)  
(ΕΛΟΤ EN ISO 4628.04)  
(ΕΛΟΤ EN ISO 4628.05) 

 

Σημ.: Τα αποτελέσματα της γήρανσης επηρεάζονται από το είδος και την ποιότητα του ξύλου. 
 

Απόδοση 
Απόδοση: 14±2 m²/Lt, ανά στρώση και ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.  

Οδηγίες εφαρμογής 
Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, λιπαρές ουσίες, ρητίνες και 
βερνίκια.  
Το ULTRAXYL TEAK OIL εφαρμόζεται 1-2 διαστρώσεις. Εφαρμόζεται κατ' ευθείαν πάνω στο ξύλο και μετά 
από 5 λεπτά σκουπίζεται το επιπλέον υλικό με καθαρό στεγνό πανί.  
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Μέθοδος βαφής: Πινέλο, πανί.  
Διαλυτικό αραίωσης: Έτοιμο προς χρήση. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ, σαπουνάδα και 
νερό. 

Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό: 2±1 ώρες (ASTM D 1640). 
Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες. 
 
Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης 
σχετικής υγρασίας και ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.  

Σύνηθες σύστημα βαφής 

Άλλα συστήματα βαφής δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. 

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75 Lt και των 2.5Lt. 

Αποθήκευση 
1 χρόνος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους 
κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Αναπληρώνει τα φυσικά έλαια των ξύλων τα οποία χάνονται με το χρόνο (π.χ. ήλιος, βροχή, χρήση).   
 Αναδεικνύει και ζωντανεύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και το προστατεύει από τον ήλιο και το νερό. 
 Διεισδύει και γεμίζει τους πόρους του ξύλου εμποδίζοντας την διείσδυση νερού.  
 Για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα ήδη βαμμένων ξύλινων επίπλων το ULTRAXYL TEAK OIL 

εφαρμόζεται μία φορά το χρόνο. Στα παλιά ασυντήρητα και καταπονημένα ξύλα εφαρμόζεται μία 
επιπλέον διάστρωση. 

 Για την απόλυτη προστασία ξύλινων επίπλων που είναι εκτεθειμένα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σε 
παλιά ασυντήρητα και καταπονημένα ξύλα συνιστάται η εφαρμογή μιας επιπλέον διάστρωσης.   

 

Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2020 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 


