
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DECOFIN AQUA 
 
 
Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες   

 
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 τη 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. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, 
κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Διαυγές, ανα-
δεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει 
βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, 
δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. Απλώνεται ομοι-
όμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, στεγνώνει γρή-
γορα και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία 
όπως τα κοινά βερνίκια νερού. Προστατεύει τις 
επιφάνειες από την καθημερινή χρήση των χώ-
ρων και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια 
οικιακά καθαριστικά. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, φι-
λικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, προστα-
τεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έ-
χουν διακοσμηθεί με χρώματα, πατητή τσιμεντο-
κονία DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX 
VELVET, πατητή σε μορφή πάστας DS-258 
DECO MICRO FLEX, διακοσμητικό τσιμεντοκο-
νίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN, καθώς και 

στόκους τεχνοτροπίας όπως είναι το MATIZ 
Stucco Decorativo της DUROSTICK. ‘Αγκαλιά-
ζει’ τις δημιουργίες με ένα διάφανο, ανθεκτικό 
φιλμ και διασφαλίζει τη διατήρηση της αριστοτε-
χνικής τους εικόνας για πολλά χρόνια.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία υποστρώματος  
Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη. 
Οι διακοσμημένες επιφάνειες θα πρέπει να έ-
χουν στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμογή 
του βερνικιού, γι’ αυτό συνιστάται η εφαρμογή 
του να γίνεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2 
ημέρες μετά από τη δημιουργία τους. Σε συνθή-
κες με χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή 
σε τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί σε με-
γάλα πάχη στρώσεων, όπως για παράδειγμα ε-
πιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντοκο-
νία, stucco κ.ά., οι χρόνοι εφαρμογής του βερνι-
κιού επιμηκύνονται έως και τις 4 ημέρες.  
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Εφαρμογή  
Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε μία έως δύο 
επιστρώσεις, με ρολό (για το σύνολο της επιφά-
νειας) και πινέλο (για τα ‘κοψίματα’), αφού έχει 
προηγηθεί πολύ καλή ανάδευση του προϊόντος. 
Στεγνώνει επιφανειακά σε περίπου μία ώρα. 
Στην περίπτωση εφαρμογής δεύτερης στρώσης, 
συνιστάται η εφαρμογή της 4 ώρες μετά την 
πρώτη στρώση (οι χρόνοι που αναφέρονται ε-
ξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 
θερμοκρασία -υγρασία). 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση 
με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα 
απορρυπαντικού.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας.  
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παι-
διά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ε-
τικέτα.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η 
χρήση του Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου 
VISTA.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml 
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