
 

 

 

VERNIS  Antirouille 
Βερνίκι μετάλλων νερού 

 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Απλώνει άριστα, δεν αφήνει ίχνη. 

 Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 Υψηλή αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

 Διαφανές : δεν μεταβάλλει την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας. 

 Ρευστό βερνίκι, εύκολη εφαρμογή. Δεν κιτρινίζει 

 Γρήγορο στέγνωμα. ‘Αοσμο. 

 Κατάλληλο για τις περισσότερες εργασίες, πάνω σε όλα τα μέταλλα. 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

 Το βερνίκι μετάλλων Vernis Antirouille Syntilor εφαρμόζεται σε όλα τα 
σιδηρούχα μέταλλα και κράματα που περιέχουν σίδηρο (σίδηρο, χάλυβα 
...) αλλά και σε χαλκό, ορείχαλκο κτλ... 

 Σε επιφάνειες νέες, παλαιές ή οξειδωμένες. 

 Το βερνίκι μετάλλων Vernis Antirouille Syntilor δρα ως προστατευτικό 
κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, 
και προστατεύει τα εξωτερικά σιδηρούχα μέταλλα και αντικείμενα 
(έπιπλα κήπου, ψησταριές, φωτιστικά δαπέδου, μεταλλικά εξαρτήματα 
...) αλλά και εσωτερικά (μικρές σιδηροκατασκευές τέχνης και χρηστικά 
μεταλλικά αντικείμενα ...). 

 Προσδίδει στα μέταλλα που εφαρμόζεται ένα πολύ διακριτικό διαφανές 
άχρωμο διακοσμητικό φίλμ, διατηρώντας την αρχική τους εμφάνιση 
(φυσικό, «πατιναρισμένο» ή σκουριασμένο). 

  

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 Σε καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες: τέλεια πρόσφυση σε καθαρές 
επιφάνειες, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες, διάβρωση ή 
καλαμίνα. Με μια μεταλλική βόυρτσα αφαιρέστε τα σαθρά σημεία 
σκουριάς και οποιοδήποτε σημείο έντονης διάβρωσης. Απολιπάνετε με 
ασετόν. Καθαρίστε επιμελώς.  

 Σε νέες γαλβανισμένο μέταλλο: αφήστε να ωριμάσει για 6 μήνες. 

 Σε παλαιά ή οξειδωμένα μέταλλα: αφαιρέστε χαλαρά και σκουριασμένα 
μέρη με μια συρμάτινη βούρτσα. Απολιπάνετε με ασετόν. Καθαρίστε 
επιμελώς. 

 Σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες: χρησιμοποιήστε διαβρωτικό 
χρωμάτων Syntilor ή Blanchon για να αφαιρέσετε το χρώμα. Στη 
συνέχεια απολιπάνετε με ασετόν. 

 
 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ 

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

UV και ΣΤΙΣ 

ΑΣΧΗΜΕΣ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

ΟΨΗ 

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ –

ΣΑΤΙΝΕ & ΜΑΤ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ 



Προσωρινό Τεχνικό Δελτίο. 

Ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και παραγωγή στη Γαλλία. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίνονται με καλή πίστη και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. 

  Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση ούτε ανάληψη ευθύνης εκ μέρους μας για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 Μη αραιώνεται, είναι έτοιμο για χρήση. 

 Εφαρμόστε το βερνίκι μετάλλων Vernis Antirouille Syntilor με το πινέλο, με τη βούρτσα σε 2 στρώσεις. 

 Αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες μεταξύ των 2 στρώσεων 

 Γρήγορο στέγνωμα και σκλήρυνση, πάρτε ωστόσο τις προφυλάξεις σας κατά τις πρώτες ημέρες. 
 

Σημαντικό: μην χρησιμοποιείτε για άλλη χρήση από αυτή για την οποία που προορίζεται. 
 

 

 

 

 

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ:2 στρώ 

4 ώρες περίπου ανα 

στρώση στους 20°C 

 

 

ΠΙΝΕΛΟ 

 

 

ΦΑΡΔΥ 

ΠΙΝΕΛΟ 

ΝΕΡΟ ΜΗΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΕ 12 m²/L/ στρώση 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Βερνίκι προστασίας για όλα τα μέταλλα σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρευστό υγρό 

ΧΡΩΣΗ Άχρωμο. 

ΟΣΜΗ ‘Αοχμο 

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Τα Τεχνικά Δελτία Ασφαλείας διατίθενται ύστερα από απλή 
αίτηση προς τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Διατηρείτε το μέσα στη συσκευασία προέλευσης. Κλείστε το 
καπάκι επιμελώς μετά τη χρήση. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μην πετάτε τα υπολείμματα στους υπονόμους. Κρατάτε το 
μακριά από παιδιά. 

 
  


