
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Wood Repair Filler 

 

       AGUAPLAST ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΞΥΛΟΥ 
 

• Για την ολική ανάπλαση του ξύλου 

• Χρήση Εξωτερική – Εσωτερική  

• Μηδενική  συρρίκνωση 
 

                                                                         ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΚΑΙ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

• Επιδιορθώνει και γεμίζει κενά έως 50mm σε ξύλο και ξυλεία 

• Πλάθεται, διαμορφώνεται και τρίβεται εύκολα  μετά την τοποθέτησή του στην 
επιφάνεια 

• Στεγνώνει γρήγορα και επιτρέπει το τρίψιμο και την επικάλυψή του μετά από μόνο 3 
ώρες 

• Εξαιρετική πρόσφυση 

• Ενισχυμένος με ίνες υάλου: δεν ρηγματώνει λόγω αλλαγών της θερμοκρασίας 

• Καλή ικανότητα πλήρωσης. Μηδενική συρρίκνωση. 

• Παρέχει ένα ομαλό, ποιοτικό και σταθερό υπόβαθρο για επικάλυψη με όλα τα είδη         
βερνικιών και χρωμάτων ξύλου αλλά και βερνικιών εμποτισμού 

• Εξομαλύνει και επισκευάζει τρύπες, ρωγμές και ρηγματώσεις στο ξύλο 
 

 

 

                         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

1.Υπόστρωμα  
Το υποστρώμα πρέπει να είναι σκληρό, καθαρό και 
στεγνό.  Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες 
από λίπος ή κερί. Αφαιρέστε τυχόν ρόζους του ξύλου 
και εάν χρειάζεται ασταρώστε την επιφάνεια. 
Αφαιρέστε και θεραπεύστε όλα τα ίχνη βρύων και 
μυκήτων ξύλου. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν 
μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι.  
2. Εφαρμογή 
Σταδιακά ρίχνουμε τη σκόνη σε νερό, ανακατεύοντας 
μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα. Άμεση 
χρήση. Μην ανακατεύετε την πάστα μόλις αυτή 
αρχίζει να σκληραίνει. Το μίγμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά στους 20°C. 

Μόλις στεγνώσει μπορεί να επικαλυφθεί  με όλα 
τα είδη βερνικιών και χρωμάτων ξύλου αλλά και 
βερνικιών εμποτισμού. 
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες με μόνιμη 
υγρασία. 
 3. Εργαλεία 
Εφαρμόστε με λεία σπάτουλα ή σπάτουλα από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Καθαρίστε τα εργαλεία με 
νερό αμέσως μετά τη χρήση.  
4. Αποθήκευση 
Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και 
προστατευμένο από τη θερμότητα, την υγρασία 
και τον παγετό. Φυλάσσετε στο αρχικό δοχείο.

 

 



           BEISSIER, S.A.                  
         Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA 
                      Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249 

                   e-mail: beissier@beissier.es 
 

                                            ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

                                 

 
Γενικές σημειώσεις 
Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών 
είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις 
που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν  
αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Καμία απαίτηση για  

 
 
αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. 
Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας 
τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

 

              
              

Προϊόν      Εφαρμογή 
Συσκευασία Κουτί   1Kg    Θερμοκρασία  Από 5 έως 35ΟC, 75% Υγρασία 
Σύσταση  Συνεκτική σκόνη    Χρόνος χρήσης  30’ στους 35ΟC 
Χρώμα  Ανοιχτόχρωμο ξύλο    Στεγνό   1 ώρα ανάλογα τις 

      συνθήκες θερμοκρασίας και 
Μέγεθος σωματιδίων  ΛΕΠΤΟ < 200 μ      πάχους στρώματος 

Μέγιστο πάχος                      
       Στρώματος  50mm 
Αποθήκευση Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά  Βαφή   3 ώρες μετά το πλήρες στέγνωμα 
  Κρατήστε το μακριά από υγρασία και Καθαρισμός εργαλείων Με νερό  

ακραίες θερμοκρασίες        
pH  10         

       Διάθεση 

       Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης 
       και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα 
       Ασφαλείας του προϊόντος 

       . 
 
      


