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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αφουγκραζ)*αστε την αγορ' 
Σε �λα τα τεχνικ- θ%<ατα και τα
προβλ?<ατα εφαρ<ογ?� η Sikkens
βρ�σκεται στο πλευρ� σα� αν- π-σα
στιγ<? <ε το εκπαιδευ<%νο και
εξειδικευ<%νο προσωπικ� τη�.
ΣτελεχEνεται απ� επαγγελ<ατ�ε�
γνEστε� τη� αγορ-�, οι οπο�οι
παρατηρο'ν συστη<ατικ- τι� ν%ε�
τ-σει�, το νο<ικ� πλα�σιο και τι�

τεχνικ%� εφαρ<ογ?� και ε�ναι σε
θ%ση να σα�
<εταφ%ρουν διαρκE� αυτ? την
τεχνογνωσ�α. Στα ερευνητικ- και
κατασκευαστικ- <α� εργαστ?ρια
επικεντρEνεται η γνEση εν��
ο<�λου, ο οπο�ο� δραστηριοποιε�ται
σε παγκ�σ<ια κλ�<ακα και αξιοποιε�
αυτ? τη γνEση για την κατασκευ?
πρωτοποριακEν προϊ�ντων. 

Με αυτ� τον τρ�πο εσε��
επωφελε�στε απ� τo επ�πεδο
ποι�τητα� των σ'γχρονων
συστη<-των επιστρEσεων.
Εφαρ<�ζοντα� αυτ? την τεχνικ?
στρατηγικ? η Sikkens ε�ναι εδE και
χρ�νια %να� απ� του� <εγαλ'τερου�
προ<ηθευτ%� στην αγορ-. Μια θ%ση,
την οπο�α επιθυ<ο'<ε να
αποδεικν'ου<ε  συνεχE� -
παρ-γοντα� προϊ�ντα κορυφα�α�
ποι�τητα� και παρ%χοντα� -Ψογο
Service.

Σταθερ και σ	γουρη ποι)τητα
των προϊ)ντων
Τα προϊ�ντα τη� Sikkens, ε�τε
<ε<ονω<%να, ε�τε ω� σ'στη<α,
%χουν ελεγχθε� και αξιολογηθε�
πολλ%� φορ%� στην πρ-ξη. 

Οι φιλ�δοξοι στ�χοι <α� δεν
αφορο'ν <�νο στην αγορ-, αλλ- και
την �δια την εταιρε�α <α�: Jνα
σ'στη<α διαχε�ριση� που λειτουργε�
αρ<ονικ-, περιλα<β-νει �λου� του�
επιχειρη<ατικο'� το<ε�� και
δραστηρι�τητε�, διαχειρ�ζεται και
ελ%γχει �λε� τι� διαδικασ�ε� απ� την
πρEτη 'λη <%χρι το τελικ� προϊ�ν.
Για το λ�γο αυτ� η Sikkens τι<?θηκε
<ε το πιστοποιητικ) DIN EN ISO
9001.

Η Sikkens ταν η πρ;τη
επιχε	ρηση του κλ'δου στην
οπο	α απονε*θηκε αυτ) το σ*α
ποι)τητα$ το 1992. Μια δι'κριση,
η οπο	α αποτελε	 ν+α *)νι*η
πρ)κληση για )λου$ του$
συνεργ'τε$, δι)τι αυτ η
πιστοπο	ηση πρ+πει να
ανανε;νεται τακτικ'.
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Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ XΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SERVICE

Τα παρ-θυρα και οι π�ρτε�
καθορ�ζουν σε ση<αντικ� βαθ<� την
ε<φ-νιση του κτιρ�ου και του δ�νουν
στιλ και χαρακτ?ρα. Γι’ αυτ�,
χρησι<οποι?στε το υλικ� εκε�νο,
που αντ%χει για δεκαετ�ε� τον α%ρα
και τη βροχ?: το ξ'λο. �ι)τι τα
παρ'θυρα και οι π)ρτε$ απ)
ξ,λο αποτελο,ν επ+νδυση για το
*+λλον!

Η απ�φαση χρ?ση� του ξ'λου ω�
φυσικο' προϊ�ντο� %τυχε ιδια�τερη�
αποδοχ?�:
Ολο%να και περισσ�τεροι πελ-τε�
σ?<ερα εντ-σσουν στα σχ%δι- του�
το ενδεχ�<ενο χρ?ση� εν�� και
<�νο υλικο' κατασκευ?�.

Τα πλεονεκτ*ατα του ξ,λου ω$
πρ;τη$ ,λη$ απ) την
τοποθ+τηση *+χρι την
αποκο*ιδ:
• Η ευρε�α του διαθεσι<�τητα

βασ�ζεται στο πρ�τυπο <ια�
ελεγχ�<ενη� εκ<ετ-λλευση� των
δασEν <α�.

• Οι συνθ%σει� �λων των
υδατοδιαλυτEν προϊ�ντων τη�
Sikkens πληρο'ν �λε� τι�

προδιαγραφ%� που απαιτο'νται
για τη χορ?γηση του συ<β�λου
προστασ�α� του περιβ-λλοντο�
RAL-UZ12 a (blue angel).

• Kλα τα υδατοδιαλυτ- προϊ�ντα
τη� Sikkens Κατατ-σσονται στην
”κλ-ση επικινδυν�τητα� 1 των
υδ-των” (<ικρ?).

• Η προληπτικ? χη<ικ? προστασ�α
του ξ'λου - �πω� και τα προϊ�ντα
Sikkens που προσφ%ρονται γι’
αυτ� φ%ρουν το σ?<α ποι�τητα�
RAL - αποτελε� %να
αποτελεσ<ατικ� πρ�σθετο <%τρο
για την προστασ�α του ξ'λου ω�
υλικο' κατασκευEν.

Ετσι ε�ναι διασφαλισ<%νη η
προστασ�α τη� υγε�α� καθE� και η
φιλικ�τητα στο περιβ-λλον των
<υκητοκτ�νων δραστικEν ουσιEν.
Η δοσολογ�α του� ακολουθε� τον
εξ?� καν�να: τ�σο πολ' �σο
χρει-ζεται, τ�σο λ�γο �σο ε�ναι
δυνατ�ν! Το αβλαβ%� για την υγε�α
πιστοποιε�ται <εταξ' -λλων και απ�
το γεγον��, �τι �λε� οι
υδατοδιαλυτ%� τελικ%� επιστρEσει�
τη� Sikkens πληρο'ν το πρ�τυπο

DIN EN 71-3 “περ� ασφαλε�α�
παιχνιδιEν“ και DIN EN 53160 
“περ� του αβλαβο'� κατ- την επαφ?
<ε σ-λιο και ιδρEτα».

• Wδη απ� τη δεκαετ�α του ‘80 η
Sikkens ε�χε αρχ�σει να παρ-γει
υδατοδιαλυτ- προϊ�ντα φιλικ-
προ� το περιβ-λλον, για <αζικ?
βιο<ηχανικ? εφαρ<ογ?. Σ?<ερα,
αυτ- τα προϊ�ντα, ε�τε ω�
καλυπτικ-, ε�τε ω� στιλβωτικ-,
χρησι<οποιο'νται στην
κατασκευ? παραθ'ρων σε
ποσοστ� -νω του 90 %. Η
αντοχ? αυτEν των
υδατοδιαλυτEν συστη<-των
επιβεβαιEθηκε σε πολυ-ριθ<ου�
εργαστηριακο'� ελ%γχου�, ενE
?δη εδE και πολλ- χρ�νια %χει
αποδειχθε� και στην πρ-ξη. Τα
υδατοδιαλυτ- προϊ�ντα δεν
υστερο'ν σε τ�ποτα %ναντι των
συστη<-των που περι%χουν
διαλυτικ-.

Αντ�θετα, θεωρο'νται τουλ-χιστον
ισ-ξια αφο' εκτ�� των -λλων,
διακρ�νονται και για τα ακ�λουθα
χαρακτηριστικ- ποι�τητα�: 

• γργορο στ+γνω*α
• *εγ'λη αντοχ
• υΨηλ)$ βαθ*)$ ανεκτικ)τητα$

απ) το περιβ'λλον 
• πιο υγιειν) περιβ'λλον

εργασ	α$ 

54

Εκπαιδευτικ' προγρ'**ατα 
τη$ Sikkens 
Μ�νο οι ικανοποιη<%νοι πελ-τε�
γ�νονται <�νι<οι πελ-τε�. Για το
λ�γο αυτ�, εκτ�� απ� προϊ�ντα
-ριστη� ποι�τητα� παρ%χου<ε και
ολοκληρω<%νο Service. Σε <α� ε�ναι
δυνατ? η κατ- το δυνατ�ν -<εση,
προσωπικ? επαφ? <%σω των
εξειδικευ<%νων συ<βο'λων <α�.

Οι εξειδικευ<%νοι σ'<βουλοι τη� 
Sikkens παρ%χουν επ� τ�που
συ<βουλευτικ%� υπηρεσ�ε�:
• Συστ*ατα επιστρ;σεων
• Τεχνικ εφαρ*ογ$ 
• Προεπεξεργασ	α ξ,λου και

κατασκευ+$ παραθ,ρων

Στα κ%ντρα παροχ?� τεχνικEν
συ<βουλEν στο  Wunstorf (D),
Elixhausen (A)  και Root (CH)
δοκι<-ζονται διαδικασ�ε� εργασ�α�,
ελ%γχονται προϊ�ντα και οι
εργαζ�<ενοι εκπαιδε'ονται σε ειδικ-
σε<ιν-ρια. Με αυτ� τον τρ�πο
παρ%χεται η εγγ'ηση για την
εφαρ<ογ? των προϊ�ντων <α� κ-τω
απ� σκληρ%� συνθ?κε�.

Ενδιαφ+ρεστε για εκπαιδευτικ)
πρ)γρα**α; Απευθυνθε	τε στον
αρ*)διο σ,*βουλο.

Στο Wunstorf  (D), στο Elixhausen (A) και στο Root (CH)  διοργαννονται πολυ�ριθ�α
εκπαιδευτικ� προγρ���ατα σε θ��ατα  τεχνικ�� Ψεκασ�ν

Τα προγρ���ατα εκπα�δευση� στον το��α τη� τεχνολογ�α� των συστη��των ε�ναι περιζ�τητα
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Περισσ�τερα απ� τα <ισ- �λων των
ξ'λινων παραθ'ρων
κατασκευ-ζονται απ� ξ'λα
κωνοφ�ρων δ%ντρων, �πω�
ερυθρελ-τη� και πε'κου. Αυτ- τα
δη<οφιλ? ε�δη ξ'λου <πορο'ν
ωστ�σο να προσβληθο'ν απ�
<'κητε� τη� κυ-νωση� και τη�
σ?Ψη�, �ταν ε�ναι εκτεθει<%να στην
υγρασ�α για <εγ-λο δι-στη<α.
Αυτ� για παρ-δειγ<α σε %να ξ'λινο
παρ-θυρο που δεν %χει υποβληθε�
σε κατεργασ�α προστασ�α�, ? δεν
ε�ναι ακ%ραιο δε <πορε� ποτ% να
αποκλειστε� εντελE�. Για το λ�γο
αυτ� τ%τοιε� κατασκευ%� θα πρ%πει
να ε<ποτ�ζονται και να
προστατε'ονται προληπτικ- απ�
<'κητε�.

Τα προϊ)ντα τη$ Sikkens, τα
οπο	α ε	ναι πιστοποιη*+να *ε το
σ,*βολο ποι)τητα$ RAL,
προσφ+ρουν τη *εγαλ,τερη
δυνατ προστασ	α:
• Η βιολογικ? αποτελεσ<ατικ�τητα

ε�ναι ελεγ<%νη απ� εξειδικευ<%να
ιδρ'<ατα

• Τα προϊ�ντα <πορο'ν να
χρησι<οποιο'νται ανεπιφ'λακτα
απ� πλευρ-� υγιειν?�, ενE ε�ναι
και φιλικ- προ� το περιβ-λλον. 

• Η παραγωγ? του� υπ�κειται σε
αυστηρο'� ελ%γχου� ποι�τητα�
(εσωτερικ? επ�βλεΨη και
επ�βλεΨη απ� τρ�του� φορε��) 

• Η σ'νθεση των προϊ�ντων
διασφαλ�ζει, �τι οι ελ-χιστε�
απαιτο'<ενε� ποσ�τητε� θα
διεισδ'σουν απ� το πρEτο
κι�λα� «χ%ρι».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

RAL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 

Ξ!λο κωνοφ#ρου που �χει προσβληθε� απ#
�!κητα κυ�νωση�

Η διαδικασ�α του ε�ποτισ�ο!

Τα προϊ�ντα ε<ποτισ<ο'  που ε�ναι
ελεγ<%να κατ- RAL για εξωτερικ-
<%ρη απ� ξ'λο κωνοφ�ρων κατ-

DIN 68800, <%ρο� 3 (κλ-ση
κινδ'νου 3) παρ%χουν

Προστασ�α απ� <'κητε� κυ-νωση�
= EN 152.1

Προστασ�α απ� <'κητε� σ?Ψη�
= EN 113

Το σ?<α ποι�τητα� RAL εγγυ-ται το
αβλαβ%� απ� πλευρ-� υγε�α� καθE�

και τη φιλικ�τητα προ� το
περιβ-λλον, εφ�σον τα προϊ�ντα

χρησι<οποιο'νται �πω� προβλ%πετα

Τα προϊ�ντα τη� Sikkens που ε�ναι
πιστοποιη*+να *ε RAL βελτιEνουν
κατ- πολ' τη ”φυσικ? αντοχ?” �λων
των ξ'λων απ� κωνοφ�ρα δ%νδρα

Jτσι, για παρ-δειγ<α η ερυθρελ-τη
και το πε'κο κατ- DIN EN 350-2
<πορο'ν να καταταχθο'ν <�νο στην
κλ-ση ανθεκτικ�τητα� 3 ? 4 (<%τρια�
%ω� <ικρ?� ανθεκτικ�τητα�). Με τη
χη<ικ? κατεργασ�α προστασ�α� του
ξ'λου <ε προϊ�ντα ε<βαπτισ<ο' και
ε<ποτισ<ο' τη� Sikkens επιτυγχ-νετε
ωστ�σο την κατηγορ�α 1 = <εγ-λη�
ανθεκτικ�τητα�!

_λλε$ θετικ+$ ιδι)τητε$ του
προϊ)ντο$:
• <ετρι-ζει την  β%να και βελτιEνει το

τρ�Ψι<ο.
• η απορρ�φηση υγρασ�α� <ειEνεται,

και ειδικ- στι� ζEνε� των
εγκ-ρσιων το<Eν του ξ'λου
(σ�κορο)

• <ειEνεται η ανεπιθ'<ητη
συρρ�κνωση και δι�γκωση του
ξ'λου 

• <ειEνονται οι αρνητικ%� συν%πειε�
του επιφανειακο' στιλβE<ατο� σε
ξ'λο που %χει προσβληθε� απ�

GK3/Nr.692 GK3/Nr.643

Cetol SV 868
Προϊ�ν εναλλακτικ� του Cetol WV 881,

περι%χει διαλυτικ�

Cetol WV 881
Συνδυ-ζει τη <%γιστη αποτελεσ<ατικ�τητα

<ε την προστασ�α του περιβ-λλοντο� και

την ασφ-λεια εργασ�α�

Cetol WV 886
Εξο<αλυντικ� υδατοδιαλυτ� υλικ�

ε<ποτισ<ο'

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ CETOL 

ΜΕΓΑΛΗ �ΙΑΡΚΕΙΑ ΖXΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΑ

ΚXΝΟΦΟΡXΝ

<ικρ�βια (θολ�τητα, κηλ�δε�,
συγκεντρEσει� πιγ<%ντων
(χρωστικEν) 

• η απαιτο'<ενη ποσ�τητα των 
120-160 ml/m2 επιτυγχ-νεται στην
πρ-ξη *ε *ια εφαρ*ογ

Κυ�νωση στο ξ!λινο παρ�θυρο 
αριστερ�: προστατευ��νη επιφ�νεια χωρ��
κυ�νωση δεξι�: �η προστατευ��νη
επιφ�νεια που �χει υποστε� κυ�νωσηl
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Tα αστ-ρια αποτελο'ν το συνδετικ�
κρ�κο <εταξ' τη� ξ'λινη� επιφ-νεια�
και των επιστρEσεων. Με τη
σ'νθεσ? του� επηρε-ζουν
ση<αντικ%� ιδι�τητε� εν��
συστ?<ατο� επιστρEσεων, �πω�
ελαστικ�τητα και πρ�σφυση
(κυρ�ω� την πρ�σφυση σε υγρ?
β-ση). Για το λ�γο αυτ�, ο
σχεδιασ<�� του� απαιτε� ιδια�τερη
προσοχ? αναφορικ- <ε την επιλογ?
των πρEτων υλEν, τον %λεγχο και
την ανεκτικ�τητα του συστ?<ατο�.
Jτσι στη Sikkens στα ρευστ-
προϊ�ντα χρησι<οποιο'<ε ν%ε�
τεχνολογ�ε� συνδετικEν ουσιEν στη
β-ση σ'γχρονων ακρυλικEν
προϊ�ντων διασπορ-�.

Αυτ+$ οι τεχνολογ	ε$ συνδετικ;ν
ουσι;ν παρ+χουν τα εξ$ 
πλεονεκτ*ατα: 
• <εγ-λη ικαν�τητα διε�σδυση� <ε

βαθι- και σταθερ? προσκ�λληση
στην κυτταρικ? δο<? του ξ'λου

• δη<ιουργ�α εν�� ελαστικο' υ<%να
(φιλ<) στην επιφ-νεια και
συνεπE� <ια� ιδανικ?� γ%φυρα�
πρ�σφυση� <εταξ'

υποστρE<ατο� και ενδι-<εση� και
τελικ?� επ�στρωση�.

�ιαφαν αστ'ρια 
Η σειρ- Cetol τ'που WP/SP
διακρ�νεται για την τερ-στια ποικιλ�α
των αποχρEσεων που διαθ%τει.
Πρακτικ-, <πορε� να δη<ιουργηθε�
κ-θε απ�χρωση φυσικο' ξ'λου.
Εκτ�� αυτο', υπ-ρχει και <ια
πλει-δα αποχρEσεων, τι� οπο�ε�
επιτ-σσει η <�δα, ? δη<ιουργε� η
φαντασ�α. Με τον κατ-λληλο
συνδυασ<� <ε τι� τελικ%�
επιστρEσει� (Cetol WF 950/955)
δη<ιουργε�ται το χρω<ατολ�γιο κ-θε
εταιρε�α� <ε ελκυστικ%� αποχρEσει�.
Αν-λογα <ε την ποι�τητα του ξ'λου,
το χρE<α και η επιφανειακ? δο<? <ε
την επιλογ? των κατ-λληλων
αποχρEσεων, <πορο'ν να γ�νουν
πιο %ντονα, να εξο<αλυνθο'ν, ? να
καλυφθο'ν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤXΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤXΝ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΥψΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PRIMER)
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• Για αστ-ρι και τελικ? επ�στρωση
(φιν�ρισ<α) καλ'τερα να επιλ%γετε
π-ντα την �δια απ�χρωση 
(π.χ. Cetol WP 560 = 006, 
Cetol WF 950 = 006).

• Αν δεν επιθυ<ε�τε κ-τι τ%τοιο
ασταρEστε σε <ια πιο σκο'ρα
απ�χρωση (π.χ. Cetol WP 562 =
085) και χρησι<οποι?στε %να πιο
ανοιχτ�χρω<ο  βερν�κι  (π.χ. Cetol
WF 955 = 006).

• Παρ’ )λα αυτ' δε θα πρ+πει ποτ+
να Ψεκ'ζετε σε ανοιχτ)χρω*η
β'ση βερνικιο, +να σκο,ρο
προϊ)ν τελικ$ επ	στρωση$

Συ*βουλ για την απ)χρωση του στιλβωτικο,

Cetol SP 520
Εναλλακτικ? πρ�ταση <ε διαλυτικ� 

Cetol WP 562
Αστ-ρι για �λα τα ξ'λα κωνοφ�ρων
Περι%χει <υκητοκτ�νο.

Cetol WP 560
Αστ-ρι για �λα τα ε�δη ξ'λου, χωρ��
<υκητοκτ�να

ΑΣΤΑΡΙΑ CETOL ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ (�ΙΑΦΑΝΗ)

Rubbol SP 110
Προϊ�ν <ε διαλυτικ�, εναλλακτικ� του

Rubbol WP 176, ειδικ- για το αστ-ρω<α

ξ'λων που περι%χουν ακ�<α <εγ-λε�

ποσ�τητε� θρεπτικEν συστατικEν

(τανν�νε�)

Rubbol WP 176
Αστ-ρι ανθεκτικ� στην κυ-νωση και

%τοι<ο προ� χρ?ση για ε<βαπτισ<� και

ε<ποτισ<�

RUBBOL ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΚΕΣ.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ 
Το οικονο*ικ) 
Rubbol WP 176 
*ε τη σ,νθεση MOP 

οικονο*ικ', δι)τι
• ε�ναι %τοι<α προ� χρ?ση
• επιτρ%πουν την ε'κολη λε�ανση?
• επιτρ%πουν τον ε'κολο καθαρισ<�

των συσκευEν
• επιτρ%πουν το γρ?γορο δο'λε<α

του προϊ�ντο�

Τα  ση*αντικ)τερα
χαρακτηριστικ' 
• κα<�α εναπ�θεση πιγ<%ντων

(δη<ιουργ�α ιζ?<ατο�) 
• ο<οι�<ορφη κατανο<? τη�

χρωστικ?� <ε τη σ'νθεση MOP
• -ριστη πρ�σφυση σε υγρ�

υπ�στρω<α
• καλ? κ-λυΨη των π�ρων
• ενδε�κνυται ιδια�τερα για   

ε<βαπτισ<� και flow coating
• ανθεκτικ� στην κυ-νωση

Το κλασικ) Rubbol SP 110
• <πορε� να χρησι<οποιηθε� σε ξ'λα

που %χουν κρατ?σει θρεπτικ-
συστατικ-, �πω� π.χ. βελανιδι-�

και Teak.  
• ενδε�κνυται ιδια�τερα για τη

βελτ�ωση τη� πρ�σφυση� αν
πρ�κειται για ξ'λο teak, ? για την
απο<�νωση του ταννικο' οξ%ο�,
αν πρ�κειται για ξ'λο βελανιδι-�

Μπορο'<ε να ενισχ'σου<ε τι�
<ονωτικ%� ιδι�τητε� κατ- τη�
ε<φ-νιση� ουσιEν που περι%χονται
στο ξ'λο (ταν�νε�) χρησι<οποιEντα�
ενδι-<εσε� βαφ%� (π.χ.RUBBOL WM
270,<ε Ψεκασ<�) 

Συ*βουλ για καλ,τερη *)νωση

• 1 x ε<ποτισ<�� <ε Rubbol WP 176
<ε τη <%θοδο ε<βαπτισ<ο'

• 1 x Ψεκασ<�� <ε 
Rubbol WM 260 ? 270 

• Λε�ανση, και στη συν%χεια
εφαρ<ογ? Kodrin WV 471

• Επ�στρωση <ε τελικ� χρE<α <ε τη
<%θοδο του Ψεκασ<ο'

Συ*βουλ για το καλυπτικ) σ,στη*α

*ιε�σδυση και δη�ιουργ�α υ��να απ#
ακρυλικ� προϊ#ντα διασπορ�� σε ξ!λο

κωνοφ#ρων
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Αποτρ+Ψτε τι$ φθορ+$ 
�� <�νι<η προστασ�α κατ- τη�
υγρασ�α� συστ?νου<ε α<%σω� <ετ-
το αστ-ρω<α την εφαρ<ογ?
σφραγιστικο' σ�κορων. 
Kodrin WV 456 και σφραγιστικο,
αρ*;ν Kodrin WV 471.Ετσι τα
ξ,λινα παρ'θυρα των πελατ;ν
σα$, θα +χουν εγγυη*+να
*εγαλ,τερη δι'ρκεια ζω$. 

Πρ)σθετη προστασ	α σ)κορου 
Τα ξ'λινα παρ-θυρα διατηρο'ν τη
λειτουργικ�τητ- του� για �σο καιρ�
προστατε'ονται <ε ασφ-λεια. Αυτ�
ισχ'ει ιδια�τερα για πιθαν- ευ-λωτα
ση<ε�α τη� κατασκευ?�. Jτσι για
παρ-δειγ<α οι γωνιακ%� συνδ%σει�
σε παρ-θυρα ε�ναι εκτεθει*+νε$
π-ντα σε ιδια�τερε� καταπον?σει�.
�ι�τι εδE οι κινητικ%� δυν-<ει� του
ξ'λου κατευθ'νονται προ� δι-φορα
ση<ε�α, πρ-γ<α το οπο�ο <πορε�
γρ?γορα να δη<ιουργ?σει ανοιχτο'�
αρ<ο'� V. 

ΠΡΟΛΗψΗ �ΙΕΙΣ�ΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΟΚΟΡXΝ/ΑΡΜXΝ ΤΥΠΟΥ V
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Η υγρασ�α απορροφ�ται απ#  �ναν αρ�# τ!που
V, ο οπο�ο� δεν �χει υποβληθε� σε κατεργασ�α
προστασ�α�

Ο αρ�#� τ!που V που σφραγ�ζεται �ε
Kodrin WV 471 ε�ναι υδατοστεγαν#�

Kodrin WV 471
{χρω<ο ελαστικ� σφραγιστικ�
<εγ-λη� αντοχ?�  για την προστασ�α
των αρ<Eν τ'που V

Kodrin WV 456
{χρω<ο, ιδια�τερα διεισδυτικ�
αδι-βροχο σφραγιστικ� για τι�
επ�πεδε� εγκ-ρσιε� ζEνε� του ξ'λου
(σ�κορο)

KODRIN ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΟΚΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΡΜXΝ ΤΥΠΟΥ V

Οι ανE<αλε� επιφ-νειε� που
παρ-γονται απ� το
πλ-νισ<α ? τι�
διανοιχθε�σε� οπ%� για το
ακρυλικ� σφραγιστικ�
(στ�κο) Acryl-
Feinspachtel δεν
αποτελο'ν πρ�βλη<α! Με
το πρακτικ�, ε'χρηστο
σωλην-ριο αυτ- τα
ευα�σθητα ση<ε�α

Συ*βουλ: Ακρυλικ) σφραγιστικ) Acrylspachtel

ΑραιEστε το Kodrin WV 456 σε
ξεχωριστ� δοχε�ο <ε 5% νερ� και <ε
%να πιν%λο περ-στε �λε� τι� εγκ-ρσιε�
επιφ-νειε� (σ�κορα).

Συ*βουλ: προστασ	α του σ)κορου

Τροπικ� σκληρ� ξυλε�α πλατ!φυλλων
δ�ντρων �ε �ονωτικ� ενδι��εση
επ�στρωση (ε�πρ#�), χωρ�� �ονωτικ�
ενδι��εση επ�στρωση (π�σω)

1. �ιαφανε	$ ενδι'*εσε$
επιστρ;σει$ 
• Στα σκληρ- ξ'λα <ε <εγ-λου�

π�ρου�, �ταν αυτ- Ψεκ-ζονται <ε
<ια ενδι-<εση επ�στρωση, συχν- η
δικτ'ωση και κ-λυΨη στι� -κρε�
των π�ρων και στι� ακ<%� δεν ε�ναι
η ιδανικ?, ετσι Eστε να
εξασφαλ�ζεται <ε την τελικ? βαφ?
επαρκ?� κ-λυΨη των π�ρων <ε
%να ο<οιογεν%� υ<%να (film). Αυτ%�
οι κρ�σι<ε� ζEνε� αργ�τερα σε
-σχη<ε� καιρικ%� συνθ?κε� θα
ε�ναι τα “αδ,νατα ση*ε	α“, αφο'
θα αποτελ%σουν τι� δι�δου�
πρ�σβαση� τη� υγρασ�α� και τη�
υπεριEδου� ακτινοβολ�α� (UV). Σε
τ%τοιε� περιπτEσει�, η ενδι-<εση
επ�στρωση <ε Cetol WM 660
παρ%χει αυξη<%νη ασφ-λεια στο
σ'στη<α, αφο' οι  εγκ-ρσιε�

επιφ-νειε� του ξ'λου και οι αρ<ο�
θα %χουν υποβληθε� σε διπλ�
γ%<ισ<α

2.Καλυπτικ+$ ενδι'*εσε$
επιστρ;σει$
• Μια αποτελεσ<ατικ? ολοκλ?ρωση

του συστ?<ατο� βαφ?� για
δ'σκολα <%ρη �πω� π.χ.
παρ-θυρα <ε πολλ- πηχ-κια και
σχ%δια και επενδ'σει� π�ρτα� απ�
ξ'λο κωνοφ�ρων ε�ναι το προϊ�ν
Rubbol  WM 260. �ιαθ%τει <εγ-λη
καλυπτικ? ικαν�τητα  (ση<αντικ�
σε επιφ-νειε� <ε προφ�λ). 

• Στη σκληρ- ξυλε�α των
πλατ'φυλλων δ%ντρων που
περι%χει πολλ%� ταν�νε� το  Rubbol
WM 270 <ε τα ειδικ- <ονωτικ-
συστατικ- του παρ%χει πολ' καλ?
προστασ�α απ� πιθανο'�
αποχρω<ατισ<ο'�. Οι
προτειν�<ενοι χρ�νοι στεγνE<ατο�
θα πρ%πει να τηρο'νται
οπωσδ?ποτε (βλ. τεχνικ�
φυλλ-διο)

Κατ- καν�να οι βαφ%� (λ-κε�) 2-
επιχρισ<-των (ενδι-<εση και τελικ?
επ�στρωση) πραγ<ατοποιο'νται <ε
το �διο προϊ�ν. 

Παρ�λα αυτ- <ε αυτ� δε
επιτυγχ-νονται π-ντα ικανοποιητικ-
αποτελ%σ<ατα:

Αν πρ�κειται για ιδια�τερα ε�δη ξ'λου
(π.χ. Teak) συστ?νου<ε να 
συνεννοηθε�τε <ε το κ%ντρο τεχνικ?�
υποστ?ριξη�, ? <ε τον αρ<�διο
εξωτερικ� συνεργ-τη τη� Sikkens.

Ιδια�τερα καλ� <ονωτικ� αποτ%λεσ<α
στη σκληρ- ξυλε�α (ξ'λα απ�
πλατ'φυλλα δ%ντρα) προσφ%ρει το
σ'στη<α Rubbol SP 110 (αστ-ρι) και
WM 270 (ενδι-<εση επ�στρωση).

Συ*βουλ: Σκληρ' ξυλε	α

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΤΡXΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ

”ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ”

Rubbol WM 270
Μονωτικ� χρE<α ενδι-<εση�
στρEση� για δ'σκολα <%ρη �πω�
πηχ-κια, επενδ'σει� π�ρτα� και
προφ�λ απ� σκληρ' ξυλε	α

Rubbol WM 260
ΧρE<α ενδι-<εση� στρEση� για
δ'σκολα <%ρη �πω� πηχ-κια,
επενδ'σει� π�ρτα� και προφ�λ απ�
ξ,λο κωνοφ)ρων

Cetol WM 660
Επ�στρωση <ε ε<β-πτιση και
ε<ποτισ<� χωρ�� <υκητοκτ�να για
ορθολογικ? εφαρ<ογ?

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΤΡXΣΕΙΣ: 
CETOL (�ΙΑΦΑΝΕΙΣ) RUBBOL (Α�ΙΑΦΑΝΕΣ)

Jτσι οι π�ρτε� <%νουν εντελE�
απροστ-τευτε� απ� την υγρασ�α, <ε
αποτ%λεσ<α το ξ'λο να διογκEνεται,
ενE <πορο'ν να διεισδ'σουν
<'κητε�, ? η επ�στρωση να
καταστραφε�. Μετ' απ) αυτ', οι
ζη*ι+$ που πρ)κειται να
ακολουθσουν ε	ναι θ+*α χρ)νου. 
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Τι ση*α	νει PowerFeed? 
Kλε� οι ση<αντικ%� ιδι�τητε� του
συστ?<ατο� <ια� επ�στρωση� ξ'λου
υΨηλ?� ποι�τητα� καθορ�ζονται
πρωτ�στω� απ� την εν�οτε χρ?ση
τη� συνδετικ?� ουσ�α�.

Π�σω απ� την %ννοια ”PowerFeed”
κρ'βεται <ια πρωτοποριακ?
τεχνολογ�α συνδετικEν ουσιEν και
προϊ�ντων, η οπο�α σχεδι-στηκε
στα διεθν? εργαστ?ρια τη� Akzo
Nobel σε συνεργασ�α <ε τη
βιο<ηχαν�α πρEτων υλEν.

Το αποτ+λεσ*α ε	ναι *ια
ενισχυ*+νη (”power”) δο*
συνδετικ$ ουσ	α$, η οπο	α *ε
*ια ειδικ σ,νθεση προσφ+ρει
αυξη*+νη προστασ	α του ξ,λου
απ) τι$ δυσ*ενε	$ καιρικ+$
συνθκε$. 

Τα πλεονεκτ?<ατα τη� ν%α�
τεχνολογ�α� συνδετικEν ουσιEν
PowerFeed τα συναντ-<ε και στο
σ'στη<α βερνικιEν Cetol WF
950/955  καθE� επ�ση� και στι�
λ-κε� Rubbol  WF 378/380: 
Ν+α γενι' βερνικι;ν και
αδιαφαν;ν χρω*'των για
προστασ	α *ακρ'$ διαρκε	α$!

Αυτ- τα πλεονεκτ?<ατα τη�
τεχνολογ�α� PowerFeed
περιλα<β-νουν τι� εξ?� ιδι�τητε�:

• Ο*οιογεν επιφανειακ
κ'λυΨη
Η επιφανειακ? κ-λυΨη δε�χνει <ια
ο<οιογεν? επιφ-νεια, σχεδ�ν
χωρ�� καν%ναν σχη<ατισ<�
φυσαλ�δων. 

Αυτ� %χει ω� συν%πεια να <η
διεισδ'ει καθ�λου νερ� απ� τι�
ανοιχτ%� <ικροφυσαλ�δε� στη
β-ση του ξ'λου - το ξ'λο
προστατε'εται καλ'τερα απ� την
υγρασ�α. 

• Ο*οι)*ορφη κ'λυΨη των
π)ρων 
Η επιφ-νεια ειδικ- στα ε�δη ξ'λου
<ε <εγ-λου� π�ρου� δε�χνει <ια

ο<οιογεν? και κλειστ? επιφ-νεια.
• Μικρ ευαισθησ	α στο νερ)

Το σ'στη<α επιστρEσεων ε�ναι
λιγ�τερο ευα�σθητο %ναντι τη�
απορρ�φηση� νερο' λ�γω τη�
<ικρ�τερη� δυνατ�τητα�
πρ�σληΨη� νερο', (τη λεγ�<ενη
«λευκ? κηλ�δα»

• ΥΨηλ ελαστικ)τητα  (ειδικ'
στα βερν	κια) 
Με τη βελτιω<%νη αντοχ? στι�
κρο'σει� το ξ'λο προστατε'εται
καλ'τερα σε <ηχανικ%�
καταπον?σει�. Αυτ� το
επιβεβαιEνουν και %λεγχοι στο
ανεξ-ρτητο ινστιτο'το ελ%γχου
eph (θυγατρικ� του ινστιτο'του
τεχνολογ�α� ξ'λου <ε %δρα τη
�ρ%σδη).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ �ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWERFEED

ΝΕΕΣ �ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝ�ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΡXΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ �ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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Ση�αντικ# ποιοτικ# πλεον�κτη�α  �ε την
ε�φαν� ο�οιογεν� και κλειστ� επιφ�νεια �ε
το Cetol WF 950/955.

Τα καλ� χαρακτηριστικ� ελαστικ#τητα�
πιστοποι�θηκαν απ# �να ανεξ�ρτητο
εργαστ�ριο ελ�γχων.

Ο διαφαν�� υ��να� (φιλ�) που δη�ιουργε� το
Cetol WF 950/955 ε�ναι ση�αντικ� πιο
ανθεκτικ#� στην πρ#σληΨη νερο!.

Ο ελαστικ#� διαφαν�� υ��να�  του Cetol
WF950/955 προσφ�ρει ε�φαν� �εγαλ!τερη
προστασ�α σε κατασκευ�� ξ!λου που δ�χονται
�εγ�λε� καταπον�σει�

Για ξ'λινα <%ρη <ε υΨηλ%�
απαιτ?σει� σε  δι-ρκεια ζω?� και
αισθητικ? προτε�νου<ε τα ν%α
βερν�κια <εγ-λη� αντοχ?� <ε β-ση
την τεχνολογ�α PowerFeed.

Οι βελτιω*+νε$ ιδι)τητε$ των
διαφαν;ν βερνικι;ν καθιστο,ν
την επ	στρωση πιο ανθεκτικ
στι$ *ηχανικ+$ καταπονσει$.

Εντυπωσι-στε του� πελ-τε� σα�,
παρουσι-ζοντ-� του� <ια διαφαν?
και ο<οι�<ορφη επιφ-νεια - σε 2
διαφορετικο'� βαθ<ο'�
στιλπν�τητα� και γυαλ-δα� και σε
πολλ%� <οντ%ρνε� αποχρEσει�
ξ'λου.

Αν προκ'Ψουν <ικροφθορ%� σε
επιφ-νεια που ε�ναι βα<<%νη <ε
βερν�κι ? λ-κα σε καινο'ργια ξ'λινα
παρ-θυρα και ξ'λινε� π�ρτε� (κατ- τη
<εταφορ- ? το <οντ-ρισ<α) το σετ
επισκευ?� σα� δ�νει τη λ'ση:  τ%λεια
αποκατ-σταση του πρωτ�τυπου - <ε
τον �διο βαθ<� λ-<Ψη� και
απ�χρωση� κ-νει το παρ-θυρο ? την
π�ρτα να φα�νονται και π-λι σαν
καινο'ργια.

Επαγγελ*ατικ συ*βουλ για το  *οντ'ρισ*α 

Cetol WF 955
Σατιν% γυαλιστερ? διαφαν?�
ενδι-<εση και τελικ? επ�στρωση <ε
προστασ�α <ακρ-� διαρκε�α� <ε
β-ση την τεχνολογ�α PowerFeed

Cetol WF 950
Σατιν% -  <ατ, διαφαν?� ενδι-<εση
και τελικ? επ�στρωση (φιν�ρισ<α) <ε
προστασ�α <ακρ-� διαρκε�α� <ε
β-ση την τεχνολογ�α PowerFeed

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ CETOL (ΣΤΙΛΒXΤΙΚΑ)

Systemberater_GRIE_test.qxd  15.02.2006  12:39 Uhr  Seite 12



ΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ  ΕΝ�ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΡXΣΕΙΣ (ΛΑΚΕΣ)

Και στι� λ-κε� <πορε�τε να
επωφεληθε�τε <ε το Rubbol WF
378/380 απ� τα πλεονεκτ?<ατα τη�
τεχνολογ�α� PowerFeed.

Τα πλεονεκτ?<ατα των προϊ�ντων
απ� την τεχνολογ�α PowerFeed
διακρ�νονται ιδια�τερα για την:
• καλ? και αποτελεσ<ατικ? <�νωση

σε  ξ'λα κωνοφ�ρων 
• ο<οιογεν? και τ%λεια επιφ-νεια

ακ�<α και σε σκληρ- ξυλε�α (των
πλατ'φυλλων δ%ντρων) <ε του�
<εγ-λου� π�ρου�

• καλ? πρ�σφυση στην επιφ-νεια
του ξ'λου. 

1514

Rubbol WF 368 (λευκ)+RAL 9016)
Μεταξ%νια� γυαλ-δα� ενδι-<εση και
τελικ? επ�στρωση για εσωτερικ? και
εξωτερικ? χρ?ση.

Rubbol WF 370 (λευκ)+RAL 9016)
Μεταξ%νια� <ατ υφ?� ενδι-<εση και
τελικ? επ�στρωση (φιν�ρισ<α) για
εσωτερικ? και εξωτερικ? χρ?ση

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ RUBBOL (ΚΑΛΥΠΤΙΚΑ)

Rubbol WF 380 (λευκ+χρω*ατιστ)
δια�τερα ανθεκτικ? στι� δυσ<ενε��
καιρικ%� συνθ?κε� ενδι-<εση και τελικ?
επ�στρωση <ε σατιν% - <ατ υφ? <ε β-ση
την τεχνολογ�α PowerFeed

Rubbol WF 378 (λευκ+χρω*ατιστ)
Ιδια�τερα ανθεκτικ? στι� δυσ<ενε��
καιρικ%� συνθ?κε� ενδι-<εση και τελικ?
επ�στρωση  <ε σατιν% γυαλιστερ? υφ?
<ε β-ση την τεχνολογ�α PowerFeed

Η <�δα στα χρE<ατα ε�ναι
αδια<φισβ?τητη. Περισσ�τερο απ� το
%να τρ�το �λων των κατασκευEν
καλ'πτονται ?δη <ε χρω<ατικ%�
επιστρEσει� - ε�τε βα<<%νε� <ε λ-κε�
ε�τε <ε βερν�κια Οι επιθυ<�ε� των

πελατEν διαφοροποιο'νται ολο%να
και περισσ�τερο. �ι�τι ολο%να και
περισσ�τεροι θ%λουν να του�
αφ?νεται ελε'θερο πεδ�ο για να
δη<ιουργ?σουν. Και αυτ� το
ελε'θερο πεδ�ο σα� το προσφ%ρουν

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΧΡXΜΑΤΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΧΡXΣΕΙΣ
Ε�δο� ξ'λου Meranti

ΑΠΟΧΡXΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟ�ΑΣ

Λευκ� περλ%
F4.03.75T

Λε'κα
E4.12.72T

Οξι-, ανοιχτ�

E8.20.70T
Πατ�να
LN.00.41T

Ση<'δα
E0.20.60T

Γκρ�ζο τη� π%τρα�
E3.03.30T

Padouk 
D2.35.45T

Πλατ�να
F2.07.56T

*(*ικρ)τερο

δι'στη*α

ανακαιν	σεων )

K996
esche, κλασικ�

(E9.51.59T)*

943
Μελ�

(E0.45.55T)

K077
Πε'κο κλασικ�

(F0.58.64T)

K073
Παλι� πε'κο,

κλασικ�
(E5.62.45T)

K085
Teak κλασικ�

(D8.51.33T)

K006
�ρ'� ανοιχτ�

κλασικ

(E4.52.45T)

K009
�ρ'� Σκο'ρο

κλασσικ�

(D7.47.33T)

K045
Μα�νι κλασικ�
(C9.48.25T)

K010
Καρυδι-,

κλασικ�

(D6.32.17T)

K048
Παλ�σσανδρο

κλασικ�

(C0.25.14T)

944
Κερασι-

(D4.30.50T)

K006
�ρ'�

ανοιχτ� κλασικ�

(E4.52.45T)

K085
Teak κλασικ�

(D8.51.33T)

K045
Μα�νι

κλασικ�

(C9.48.25T)

K010
Καρυδι-,

κλασικ�
(D6.32.17T)

Ελκυστικ+$ αποχρ;σει$ βερνικι;ν
• Περισσ�τερε� απ� 100 διαφορετικ%�

αποχρEσει� στ�λβωση�
• Μεγ-λη αντοχ? στι� υπεριEδει�

ακτ�νε� (UV) και στι� δυσ<ενε��
καιρικ%� συνθ?κε�

• Μεγ-λη δι-ρκεια ζω?� <ε την ποι�τητα
Sikkens

Λ'κε$ σε υπ+ροχα χρ;*ατα
• Περισσ�τερε� απ� 10.000

διαφορετικ%� αποχρEσει� 
• Με ακρ�βεια στη λεπτο<%ρεια
• Απ�χρωση που φα�νεται α<%σω�
• �υνατ�τητα αναπαραγωγ?� αν- π-σα

στιγ<?
• {<εσα διαθ%σι<α

Πολλ%� -λλε� αποχρEσει� ε�ναι
διαθ%σι<ε�  για του� πελ-τε� <α� <ετ-
απ� εκδ?λωση ειδικο' ενδιαφ%ροντο�.
Τα προϊ�ντα ε�ναι διαθ%σι<α σε
περισσ�τερου� απ� 500 ε<π�ρου� σε
Γερ<αν�α, Αυστρ�α και Ελβετ�α.

κυρ�ω� τα ξ'λινα παρ-θυρα. 
�ε	τε τα χρ;*ατα και πειστε	τε οι
	διοι και οι πελ'τε$ σα$ για το
π)σο ελκυστικ' γ	νονται τα
ξ,λινα παρ'θυρα. 

Ε�δο� ξ'λου
Ερυθρελ-τη

Ε�δο� ξ'λου
Ερυθρελ-τη
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1716

Ηλεκτρονικ� ��θοδο� Ψεκασ�ο! 
(Σ!στη�α Esta)

ψεκασ�#� �ε το χ�ρι

Για <ια  τ%λεια επιφανειακ?
επ�στρωση δεν αρκε� <�νο, να
χρησι<οποιο'νται υΨηλ?�
ποι�τητα� προϊ�ντα. 
Εξ’ �σου ση<αντικ? ε�ναι και η
επαγγελ<ατικ? κατεργασ�α: απ� το
-Ψογο υπ�στρω<α και το σωστ�
σ'στη<α Ψεκασ<ο' <%χρι τη σωστ?
εφαρ<ογ? στο ξ'λινο στοιχε�ο. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Επιλογ *πεκ σε βερν	κι  και λ'κα 

• Μ%γεθο� : 0,28 mm (0,11 �ντσε�)
? 0,33 mm (0,13 �ντσε�) γων�α
Ψεκασ<ο': 20° για βαφ? κ-σα�
και φ'λλου, 40°-50° για π�ρτε�

και επ�πεδε� ξ'λινε� κατασκευ%�
• Η δι-ρκεια ζω?� εν�� <πεκ

Ψεκασ<ο' εξαρτ-ται απ� το υλικ�
και την π�εση Ψεκασ<ο' που %χει
επιλεγε� (θα πρ%πει να ελ%γχεται
τακτικ-)

• Το <πεκ Ψεκασ<ο' δεν πρ%πει να
καθαρ�ζεται ποτ% <ε κοφτερ-
αντικε�<ενα (π.χ. <αχα�ρια,
σπ-τουλε� κλπ.)

• Το φ�λτρο στο πιστολ%το

Ψεκασ<ο' και την αντλ�α πρ%πει
να καθαρ�ζεται τακτικ- και αν
χρει-ζεται να αντικαθ�σταται

• <ικρ? δι-ρκεια στεγνE<ατο� σε
επι<%ρου� στρEσει� και στο
σ'στη<α

• να αποφε'γεται το <πλοκ-ρισ<α

Ρ,θ*ιση αντλ	α$ 
• Π�εση υλικο' : 

λ-κε� + βερν�κια  80-100 bar  
Αντλ	α διπλ$ *ε*βρ'νη$ 
Η ρ'θ<ιση θα πρ%πει να διαβ-ζεται
απ� το <αν�<ετρο 
Αντλ	α ε*β)λου 
Η π�εση του υλικο' εξαρτ-ται απ�
τη σχ%ση <ετ-δοση� (συνενν�ηση
<ε τον κατασκευαστ? των αντλιEν
βαφ?�)

• Π�εση α%ρα πιστολιο' <ε διπλ?
<ε<βρ-νη και αντλ�ε� ε<β�λου
λ-κα + βερν�κι   0,5- περ. 1,2 bar
(Σ'στη<α Esta max. 1,5 bar)

• Θα πρ%πει να χρησι<οποιε�ται
<�νο ο α%ρα� Ψεκασ<ο' που ε�ναι
απολ'τω� απαρα�τητο�. Αυτ�
<πορε� να ελεγχθε� και να
ρυθ<ιστε� <ε δοκι<%� Ψεκασ<ο'
σε %να χαρτ�νι (ο<οιογεν?�

Ψεκασ<�� χωρ�� λωρ�δε�)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΘΟ�Ο
ψΕΚΑΣΜΟΥ (Π.Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ
ESTA) ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Κατεργασ	α στο σ,στη*α 
1-στρ;ση$ (*ε υγρασ	α +ω$
35μm) 
• Η <ηχανικ? επ�στρωση εγγυ-ται

την ο<οι�<ορφη εφαρ<ογ? του
χρE<ατο� και συνεπE� -Ψογε�
επιφ-νειε� 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟ�Ο
ψΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ
ΕΞΗΣ:

Επεξεργασ	α σε σ,στη*α
2-στρ;σεων (2 x 150-200μm
υγρ))
• αποφυγ? κακοτεχνιEν κατ- τη

βαφ?
• σ�γουρο π-χο� επ�στρωση�

ακ�<α και σε προβλη<ατικ%�
περιοχ%�

• επ�πεδε�, ο<οι�<ορφε� επιφ-νειε�

Λανθασ*+νη στ'ση: Αν το πιστολ%το γε�ρει δη<ιουργο'νται φουσκ-λε�
χρE<ατο�,  οι οπο�ε� οδηγο'ν στη δη<ιουργ�α ακαλα�σθητων «κρε<ασ<-των»

Λανθασ*+νη στ'ση: Περιστροφ? <πεκ

Λ'θο$: Απ�σταση εφαρ<ογ?� πολ'
<εγ-λη

Λ'θο$: Απ�σταση εφαρ<ογ?�
πολ' <ικρ?

Σωστ στ'ση: Το <πεκ να
βρ�σκεται π-ντα σε σωστ?  γων�α
ω� προ� την επιφ-νεια

Σωστ στ'ση: Το <πεκ να %χει π-ντα τη σωστ? γων�α
%ναντι τη� επιφ-νεια�

Σωστ': Απ�σταση
εφαρ<ογ?� 20-25 cm

Για την α'ξηση τη� δι-ρκεια� ζω?� <ια� ξ'λινη� κατασκευ?� ιδια�τερο ρ�λο
πα�ζει το ο<οι�<ορφο π-χο� τη� επιφανειακ?� στρEση�. Ακ�<α πιο
ση<αντικ�� απ� τη χρ?ση του κατ-λληλου συστ?<ατο� Ψεκασ<ο' ε�ναι ο
χειρισ<�� του πιστολ%του Ψεκασ<ο'

Ο ΣXΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ

ψΕΚΑΣΜΟΥ
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ΦΡΟΝΤΙ�Α ΤXΝ ΠΑΡΑΘΥΡXΝ ΑΠΟ ΤΗ SIKKENS - 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΛΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ �ΙΑΡΚΕΙΑ ΖXΗΣ

Για να χα	ρονται οι πελ'τε$ σα$ τα
παρ'θυρ' του$ για πολ, καιρ), ο
καθαρισ*)$ και η φροντ	δα ε	ναι
'κρω$ απαρα	τητα, δι)τι +τσι
παρατε	νονται τα διαστ*ατα που
*εσολαβο,ν *εταξ, των
ανακαιν	σεων.

Το σετ συντ?ρηση� τη� Sikkens, που
αποτελε�ται απ� ειδικ� καθαριστικ� και
γαλ-κτω<α συντ?ρηση�, ε�ναι ιδανικ�
ε�τε πρ�κειται για βερνικω<%να, ε�τε για
λακαριστ- ξ'λινα παρ-θυρα. Το  
Pflege-Duo δ�νει ν%α λ-<Ψη στα
ξ'λινα παρ-θυρ- σα� και τα
προστατε'ει επιπλ%ον απ� την
επ�δραση των δυσ<ενEν καιρικEν
συνθηκEν. �ε χρει'ζεται ο,τε
γυαλ)χαρτο, ο,τε πιν+λο, εν;
αποφε,γεται και η κουραστικ
κ'λυΨη για την προστασ	α των
υπ)λοιπων επιφανει;ν.

Το ειδικ� καθαριστικ� καθαρ�ζει βαθι-
<%σα στου�  π�ρου�, στεγνEνει χωρ��
να αφ?νει κατ-λοιπα και ε�ναι
υδατοδιαλυτ� - η ιδανικ? προεργασ�α
για τα παρ-θυρα. Το φιλικ� προ� το
περιβ-λλον γαλ-κτω<α συντ?ρηση�
κατ�πιν χαρ�ζει λ-<Ψη και χρE<α και
προστατε'ει απ� τι� βλαβερ%�
συν%πειε� των δυσ<ενEν καιρικEν
συνθηκEν.

Με τακτικ? συντ?ρηση (2 φορ%�  το
χρ�νο, την -νοιξη και το φθιν�πωρο)
παρατε�νονται τα διαστ?<ατα
ανακα�νιση�  και η δι-ρκεια ζω?� των
ξ'λινων παραθ'ρων.

Ο βαθ*)$ επ	δραση$ απ)
κτυπ*ατα των χαλαζ)κοκκων  στο
παρ'θυρο απ) ξ,λο πε,κου (*ετ'
απ) τη δυσ*εν επ	δραση του
καιρο, δι'ρκεια$ εν)$ χρ)νου)
Μικρορωγ<%� και <ικρ%� ζη<ι%�
δη<ιουργο'νται γρ?γορα, π.χ. <ε τη
χαλαζ�πτωση. Το νερ� <πορε� να
διεισδ'σει, στα ξ'λα κωνοφ�ρων και
να δη<ιουργ?σει  κυ-νωση. Αυτ�
αποτρ%πεται <ε την εφαρ<ογ? του
γαλακτE<ατο� συντ?ρηση�, αφο' το
φιλικ� προ� το περιβ-λλον,
γαλ-κτω<α, το οπο�ο εκτ�� των -λλων
στεγνEνει και γρ?γορα, σφραγ�ζει τι�
<ικρορωγ<%�. Το νερ� γλιστρ- και δε
<πορε� πλ%ον να διεισδ'σει στο ξ'λο.

Κατ#πιν εφαρ�#στε γρ�γορα το γαλ�κτω�α
συντ�ρηση� �ε �να σφουγγ�ρι - �ην
τρ�Ψετε συ�πληρω�ατικ�, � γυαλ�σετε.

Το ξ!λινο παρ�θυρ# σα� εκπ��πει ν�α λ��Ψη
και ανθ�σταται πολ! καλ� στι� δυσ�ενε��
καιρικ�� συνθ�κε�.

Με τη χρ�ση γαλακτ�ατο� συντ�ρηση�:
Οι �ικρορωγ��� σφραγ�ζονται. Το νερ# δε
�πορε� να διεισδ!σει.

Χωρ�� χρ�ση γαλακτ�ατο� συντ�ρηση�:
Μ�σα απ# τι� �ικρορωγ��� διεισδ!ει νερ# και
δη�ιουργε�ται κυ�νωση.

Β�λτε το ειδικ# καθαριστικ# Sikkens σε �να
παν� που δεν  αφ�νει χνο!δια και
αφαιρ�στε τη βρω�ι�.

Το σετ συντ�ρηση�: ειδικ# καθαριστικ# και
γαλ�κτω�α συντ�ρηση�

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΥψΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE

1  Παρ-θυρο 

2  Πρ�σοΨη 

3  Στοιχε�ο π�ρτα� 

4  Στοιχε�ο <παλκονιο' 

5  Επ%νδυση παραθ'ρου  

6  Οριζ�ντια δοκ��

7  Προεξοχ? στ%γη� 

8  Επ%νδυση σαν�δων  

9  �οκ-ρι στ%γη�

Η Sikkens ε	ναι *+λο$ τη$ Akzo
Nobel και +να$ απ) του$
*εγαλ,τερου$ προ*ηθευτ+$
βιο*ηχανικ;ν συστη*'των για
προστασ	α και βαφ ξ,λινων
κατασκευ;ν στην Ευρ;πη.

Σ,νθετα συστ*ατα απ) τον
ε*ποτισ*) *+χρι την τελικ
επ	στρωση για:
• Ξ'λινα παρ-θυρα
• Ξ'λινε� π�ρτε� σπιτιEν
• Επενδ'σει� προσ�Ψεων απ� ξ'λο
• Φρ-χτε� και %πιπλα κ?που

Ο κατ-λογο� των προι�ντων τη� Sik-
kens συ<πληρEνεται <ε  προϊ�ντα
βαφ?� και συντ?ρηση� για επισκευ?
και ανακα�νιση.

Η πρ)κληση
Βιο<ηχανικ%� ξ'λινε� κατασκευ%�, �πω�
π.χ. παρ-θυρα, π�ρτε� σπιτιEν,
στοιχε�α <παλκονιEν ? κατασκευEν
σαν�δων <ε προφ�λ απαιτο'ν ειδικ-
συστ?<ατα βαφ?�.

Η λ,ση:
• Τα συστ?<ατα βαφ?�  Sikkens

συνδυ-ζονται πολ' καλ- <εταξ' του�
στην απ�χρωση και στο βαθ<�
στιλπν�τητα�. 

• Για κ-θε ειδικ? απ�χρωση σ'<φωνα
<ε τα γο'στα του πελ-τη/την
απ�χρωση του σπιτιο' υπ-ρχει και
%να αντ�στοιχο προϊ�ν βαφ?�

Σε %να προκατασκευασ<%νο σπ�τι χρησι<οποιο'νται ξ'λινα <%ρη σε σταθερ%� κατασκευ%�
(παρ-θυρα και π�ρτε� ) και <η σταθερ%� κατασκευ%� (π%ργκολε�, φρ-χτε�, κ-γκελα, επενδ'σει� κλπ.) - 
αυτ� απαιτε� διαφορετικ- συστ?<ατα βαφ?�

Systemberater_GRIE_test.qxd  15.02.2006  12:39 Uhr  Seite 18



2120

�ΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙXΝ SIKKENS ΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ) 

Παραδε	γ*ατα εφαρ*ογ$ *ε στ'νταρ προϊ)ντα**

CETOL

* Μπορε	 να χρησι*οποιηθε	 και ω$ σ,στη*α 1 στρ;ση$ (ενδι'*εση και τελικ επ	στρωση) για τον ηλεκτροστατικ) Ψεκασ*)

** Εξειδικευ*+να προϊ)ντα για ειδικ' συστ*ατα εφαρ*ογ$ δεν περιλα*β'νονται σε αυτ) τον π	νακα

Προϊ)ν Εφαρ*ογ Προϊ)ν Εφαρ*ογ Προϊ)ν Εφαρ*ογ

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��
ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Cetol WV 881
Cetol WV 886

Cetol SV 868

Cetol WP 560/562

Cetol SP 520

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

Cetol WM 660

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

Cetol WV 881

Cetol WP 560

Cetol SP 520

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

Cetol WM 660

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Cetol SP 520

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

Cetol WM 660

Cetol WF 950*

Cetol WF 955*

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Κωδικο	 των προϊ)ντων Sikkens  

Ε*πορικ ονο*ασ	α διαλυτικ) Ε	δο$ προϊ)ντο$ Κωδικ)$ προϊ)ντο$
Rubbol (λ-κε�) S (solventborne/<ε διαλυτικ�) P (Primer/Αστ-ρι) 3-Ψ?φιο� αριθ<��
Cetol (βερν�κια) W (waterborne/υδατοδιαλυτ-) M (Midcoat/Ενδι-<εση επ�στρωση)

F (Finish/Τελικ? επ�στρωση) 
T (Thinner/�ιαλυτικ�) 
V (Various/�ι-φορα)

MERANTI ΑΛΛΑ ΞΥΛΑ ΤΡΟΠΙΚXΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛXΝ �ΕΝΤΡXΝ

ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
σ'<φωνα <ε το πρ�τυπο DIN 68 800, <%ρο� 3 και 
VFF ενη<ερωτικ� δελτ�ο HO.06

● υδατοδιαλυτ)

● *ε διαλυτικ)

ΑΣΤΑΡΙ

● υδατοδιαλυτ)

● *ε διαλυτικ)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙψΗ ΣΟΚΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙψΗ ΑΡΜΟΥ V

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΗ ΒΑΦΗ

● σατιν+ *ατ

● σατιν+ γυαλιστερ)

● εναλλακτικ) προϊ)ν (ανεξ'ρτητο γυαλ'δα$)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ

● σατιν+ *ατ

● σατιν+ γυαλιστερ)

ΞΥΛΑ ΚXΝΟΦΟΡXΝ 
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ΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΑΚΕΣ) SIKKENS ΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ( ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ )

Παραδε	γ*ατα εφαρ*ογ$ *ε στ'νταρ προϊ)ντα**

RUBBOL

* Μπορε	 να χρησι*οποιηθε	 και ω$ σ,στη*α 1 στρ;ση$ (ενδι'*εση και τελικ επ	στρωση) για τον ηλεκτροστατικ) Ψεκασ*)

** Εξειδικευ*+να προϊ)ντα για ειδικ' συστ*ατα εφαρ*ογ$ δεν περιλα*β'νονται σε αυτ) τον π	νακα

*** Κατ' τη χρση του Rubbol WM 270 το σφρ'γισ*α *ε Kodrin 471 γ	νεται *ετ' την ενδι'*εση επ	στρωση.

Προϊ)ν Εφαρ*ογ Προϊ)ν Εφαρ*ογ Προϊ)ν Εφαρ*ογ

MERANTI ΑΛΛΑ ΞΥΛΑ ΤΡΟΠΙΚXΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛXΝ �ΕΝΤΡXΝ

Cetol WV 881

Rubbol WP 175
Rubbol WP 176

Rubbol SP 110

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471

Rubbol WF 370 λευκ�
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 λευκ�
Rubbol WF 378*

Rubbol WM 270

Rubbol WF 390

Rubbol WF 370 λευκ�
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 λευκ�
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950/955
(διαφαν%�)

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

Ψεκασ<��
ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<�� υγρ�200 <m

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Rubbol SP 110

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471***

Rubbol WM 270***

Rubbol WF 390

Rubbol WF 370 λευκ�
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 λευκ�
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950
(διαφαν%�)

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι

Ψεκασ<�� υγρ�200 <m

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Κωδικο	 των προϊ)ντων Sikkens  

Ε*πορικ ονο*ασ	α διαλυτικ) Ε	δο$ προϊ)ντο$ Κωδικ)$ προϊ)ντο$
Rubbol (λ-κε�) S (solventborne/<ε διαλυτικ�) P (Primer/Αστ-ρι) 3-Ψ?φιο� αριθ<��
Cetol (βερν�κια) W (waterborne/υδατοδιαλυτ-) M (Midcoat/Ενδι-<εση επ�στρωση)

F (Finish/Τελικ? επ�στρωση) 
T (Thinner/�ιαλυτικ�) 
V (Various/�ι-φορα)

ΞΥΛΑ ΚXΝΟΦΟΡXΝ 

ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
σ'<φωνα <ε το πρ�τυπο DIN 68 800, <%ρο� 3 και VFF   
ενη<ερωτικ� δελτ�ο HO.06

● υδατοδιαλυτ)

● *ε διαλυτικ)

ΑΣΤΑΡΙ

● υδατοδιαλυτ)

● *ε διαλυτικ)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙψΗ ΣΟΚΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙψΗ ΑΡΜΟΥ V

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΗ ΒΑΦΗ

● σατιν+ *ατ

● σατιν+ γυαλιστερ)

● εναλλακτικ) προϊ)ν (ανεξ'ρτητο γυαλ'δα$)

● *εταλλικ)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ

● σατιν+ *ατ

● σατιν+ γυαλιστερ)

● *εταλλικ)

Cetol WV 881

Cetol SV 868

Rubbol WP 175
Rubbol WP 176

Rubbol SP 110

Kodrin WV 456

Kodrin WV 471

Rubbol WF 370 λευκ�
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 λευκ�
Rubbol WF 378*

Rubbol WM 260

Rubbol WF 390

Rubbol WF 370 λευκ�
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 λευκ�
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950/955
(διαφαν%�)

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

Ψεκασ<��
ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

ε<βαπτισ<��, ε<ποτισ<��

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

εφαρ<ογ? <ε το χ%ρι 

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<�� υγρ�200 <m

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��

Ψεκασ<��
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