
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το FARMAXYL M-16  είναι χαμηλής οσμής συντηρητικό και προστατευτικό 
βερνίκι ξύλου με βάση ειδικές συνθετικές ρητίνες και διαλύτη, απαραίτητο για 
την βαφή και προστασία κάθε είδους ξύλινης επιφάνειας. Διαθέτει μεγάλη 
διεισδυτικότητα στα ξύλα και τα προστατεύει από τους μύκητες και τις μπλε 
κηλίδες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την φυσική τους ομορφιά. Προσφέρει  
αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.  
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, πιστόλι ή εμβάπτιση, σε κάθε είδος ξύλινης 
επιφάνειας (πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, περιφράξεις, κουφώματα κλπ) 
χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Διατίθεται 
σε 9 έτοιμες αποχρώσεις. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση :   Διατίθεται σε 9 αποχρώσεις και διάφανο. 
Ιξώδες, 25° C :   CF No2: 48± 5 sec (ΙSO 2884.02-03) 
Πυκνότητα (λευκό) :  0,90 ± 0,05 gr/ml (ΙSO 2811.01-02,20°C)  
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  
Επιφανειακό :   σε 20-30 λεπτά 
Επαναβαφή :      σε 1 ώρα 
Απόδοση : 12-14 m²/lit στα μαλακά ξύλα  ανά στρώση. 
                    16-18 m²/lit στα σκληρά ξύλα ανά στρώση. 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι επιφάνειες που θέλουμε να βάψουμε, πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές 
χωρίς σκόνες, λάδια ,ρητίνες ή άλλα ξένα σώματα. Σε καινούργια ή γυμνά ξύλα 
στοκάρετε τις ατέλειες του ξύλου με  ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ  της  
ΜΑΧΡΩ, στην  συνέχεια  λειάνετε τις επιφάνειες με το κατάλληλο γυαλόχαρτο 
και εφαρμόστε 1-2 χέρια FARMAXYL M-16. Εσωτερικές επιφάνειες: Είναι 
απαραίτητη η επαναβαφή  τους  με βερνίκι  AQUALAC M-800 της ΜΑΧΡΩ , ή 
με βερνίκι MARINLACK M-14 . Εξωτερικές επιφάνειες: Για ακόμη μεγαλύτερη 
προστασία και ένα εξαιρετικό φινίρισμα, γυαλιστερό ή σατινέ, εφαρμόστε το 
τελικό βερνίκι νερού MARINLACK M-15, ή 1-2 στρώσεις βερνίκι διαλύτου 
MARINLACK M-14. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και 
την απορροφητικότητα του ξύλου και τον αριθμό των επιστρώσεων 
FARMAXYL M-16 που εφαρμόστηκαν.  
 
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο 
του περιέκτη στην αποχέτευση. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το κατάλληλο διαλυτικό, 
νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο 
ορίζοντα. 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 
Οριακή τιμή για αυτό το προϊόν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της οδηγίας 
2004/42/ΕΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Στ: 700g/l για το 2007 και 700g/l για το 2010. Το 
προϊόν αυτό περιέχει 699 g/l ΠΟΕ. 
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