
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

VS-W 

 

 

Ακρυλικό βερνίκι νερού 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το VS-W είναι ένα έτοιµο προς χρήση, διαφανές, 
ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης και νανοµοριακής 
δοµής, που χρησιµοποιείται για την προστασία 
τσιµεντοειδών υποστρωµάτων (σκυρόδεµα, 
πατητή τσιµεντοκονία κλπ.).     

• Τονίζει το φυσικό χρώµα του υλικού στο οποίο 
εφαρµόζεται και δίνει µια ελαφριά γυαλάδα 
στην επιφάνεια. 

• Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το VS-W αναδεικνύει το φυσικό χρώµα του υλικού 
πάνω στο οποίο εφαρµόζεται, προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τις επιφάνειες από ρύπους. Είναι 
κατάλληλο για εφαρµογή σε τσιµεντοειδείς 
επιφάνειες, όπως σε πατητές τσιµεντοκονίες.  
Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:            διαφανές, όταν στεγνώσει 

Πυκνότητα:            0,98 kg/l 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Προετοιµασία υποστρώµατος 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι τελείως στεγνό και 
απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη, 
ρύπους, κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Το VS-W εφαρµόζεται έως 10% αραιωµένο µε 
νερό, µε βούρτσα ή ρολό, σε δύο στρώσεις. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη, περίπου µετά από 1 h, αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών .  
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
150-200 ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.   
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 l, 5 l και 20 l. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, 
αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη 
συσκευασία σε θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 
+35οC. Προστατέψτε το από την άµεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία 
προϊόντος θ, τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για 
έτοιµο προς χρήση προϊόν.Το έτοιµο προς χρήση 
προϊόν VS-W έχει µέγιστη περιεκτικότητα 140 g/l 
ΠΟΕ. 
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