
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ



ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αν σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε διάφορα 
προϊόντα το ένα πάνω στο 
άλλο, προσπαθήστε να 
μείνετε μέσα σε ένα σύστημα 
με δύο προϊόντα με βάση 
τον διαλύτη ή δύο προϊόντα 
με βάση το νερό. Ειδικές 
συμβουλές εφαρμογής είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
www.Linitop.com.

ΒΕΡΝΙΚΙ
 Το βερνίκι δημιουργεί ένα σκληρό διαφανές προστατευτικό στρώμα.
 Μπορείτε να επιλέξετε ένα ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα.
 Είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές.
  Δεν είναι μικροπορώδες, έτσι προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς 

χώρους (έπιπλα, πόρτες, σκάλες, πατώματα, κλπ).

ΑΣΤΑΡΙ
Ένα αστάρι διαπερνά το ξύλο, με ασφάλεια προσκαλλάται στο 
ίδιο το ξύλο και σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο, όπου το ξύλο υπόκειται σε κίνηση, όπως 
σαλέ και επενδύσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι / βάση για 
άλλα βερνίκια εμποτισμού, ή ως ένα χρωματιστό τελικό χρώμα.

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
  Το βερνίκι εμποτισμού μπορεί να συγκριθεί με ένα μικροπορώδες βερνίκι.
  Λόγω αυτού, αντιστέκεται στην υγρασία και είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση.
  Σε γενικές γραμμές, είναι χρωματισμένο για την καταπολέμηση 

των επιπτώσεων από την ηλιακή ακτινοβολία.
  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς 

χώρους για τις διακοσμητικές του ιδιότητες.

ΛΑΔΙ
  Το λάδι προστατεύει το ξύλο από το εσωτερικό του 

ενάντια στην επίθεση από το εξωτερικό.
  Με τους πόρους του ξύλου να έχουν γεμίσει με το λάδι, 

ούτε το νερό, ούτε οι βρωμιές μπορούν να βρουν ένα μέρος 
για να διεισδύσουν και να προκαλέσουν ζημιά.

   Το λάδι δεν αφήνει κανένα στρώμα πάνω στο ξύλο, έτσι 
διατηρείται μια φυσική εμφάνιση και αίσθηση πάνω στο ξύλο.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ Η ΜΕ ΒΑΣΗ  

ΤΟ ΔΙΑΛΥΤΗ; 
  Τα προϊόντα με βάση το νερό 

στεγνώνουν πιο γρήγορα, έχουν 
λιγότερο δυσάρεστη οσμή, και 
είναι πιο ορατά όταν είναι διάφανα 
σε σχέση με τα προϊόντα με βάση 
τους διαλύτες. Είναι ιδανικά για 
εσωτερική εργασία. Δημιουργούν 
ένα πιο ελαστικό στρώμα από τα 
βερνίκια με βάση τον διαλύτη. 

  Τα προϊόντα με βάση τους 
διαλύτες στεγνώνουν πιο αργά, 
δίνοντας τους έναν πιο μεγάλο 
«ανοιχτό χρόνο» που αποτρέπει 
τα σημάδια του πινέλου. Σε 
γενικές γραμμές είναι πιο παχιά το 
οποίο βοηθά στο να αποφευχθούν 
τα τρεξίματα. Το στρώμα που 
δημιουργούν σκληραίνει για να 
γίνει εξαιρετικά ανθεκτικό.



ΕΠΙΠΛΑ
  Επιλέξτε  προστασία με στερεά, όπως ένα διαφανές βερνίκι, LINITOP Vernis ή 

LINITOP ACRYL Vernis.
 Για χρωματιστό, το LINITOP CLASSIC ή το LINITOP CLASSIC ACRYL.

ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
 Εσωτερικά, προστασία με τον ίδιο τρόπο όπως και στα έπιπλα.
  Εξωτερικά, χρησιμοποιήστε ένα βερνίκι εμποτισμού ξύλου για την προστασία 

από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και τις κακές καιρικές συνθήκες.
 -  Το LINITOP PRIM & FINISH αποτελεί το ιδανικό αστάρι. Παρέχει προληπτική 

μυκητοκτόνο προστασία, τέλεια πρόσφυση και χρωματίζει το ξύλο.
 -  LINITOP CLASSIC: Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
 - LINITOP SOLID: Εξωτερική χρήση: Μεγαλύτερη προστασία UV ανά στρώση.

ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
  Ένα βερνίκι πατωμάτων θα σχηματίσει ένα σκληρό, διαφανές προστατευτικό στρώμα. 

Για ένα χρωματιστό φινίρισμα χρησιμοποιείστε το LINITOP CLASSIC ή το LINITOP 
CLASSIC ACRYLκαι εν συνεχεία συνεχίστε με δύο στρώσεις διάφανο βερνίκι 
πατωμάτων.

 Για μια πιο φυσική εμφάνιση, επιλέξτε ένα λάδι όπως το LINITOP ACRYL PARKET OIL.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Χρησιμοποιήστε την καλύτερη προστασία! Το LINITOP SOLID είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, είναι επαρκώς ελαστικό για να ακολουθήσει 
την κίνηση του ξύλου και δημιουργεί μια ξηρή μεμβράνη που περιέχει αντι-μυκητιακή 
προστασία. Για διαρκή προστασία και τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος, 
προτείνεται η χρήση του LINITOP PRIM & FINISH.

ΣΑΛΕ 
  Το LINITOP PRIM & FINISH μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα νέο σαλέ του οποίου 

το ξύλο είναι ακόμα λίγο υγρό. Η διεισδυτική του δράση προστατεύει καλύτερα 
το ξύλο από το να περαστεί μόνο ένα βερνίκι εμποτισμού.

  Πάνω σε ξύλο που έχει σταθεροποιηθεί μετά από μερικούς μήνες εξωτερικά, 
το LINITOP SOLID θα σχηματίσει ένα προστατευτικό φραγμό ενάντια στην 
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΙΑ 
ΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Για εξωτερική χρήση 
επιλέξτε τα προϊόντα 
ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες και χρωματιστά 
για να είναι ανθεκτικά 
στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία.



ΑΣΤΑΡΙ

PRIM & FINISH
Αστάρι και τελικό σε ένα προϊόν. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι 
/ βάση εμποτισμού πριν από την 
εφαρμογή του LINITOP CLASSIC 
ή του LINITOP SOLID. Βοηθά στην 
προστασία κατά της μούχλας. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
και ως τελική επίστρωση. Ιδανικό 
για σαλέ, προστατεύει το ξύλο που 
εξακολουθεί να είναι ελαφρώς 
υγρό. Είναι ιδιαίτερα ρευστό και 
επομένως προσφέρεται απόλυτα για 
την εφαρμογή με ψεκασμό σε σαλέ, 
επενδύσεις και άλλες επιφάνειες.

LINITOP BASE
Το Linitop Base είναι ένα άχρωμο αστάρι για καινούρια 
ξύλα εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει από την υγρασία, 
και αποτρέπει έτσι την ανάπτυξη της μούχλας και 
των μυκητών. Σταθεροποιεί το ξύλο και ελαχιστοποιεί 
της επιπτώσεις από τον ήλιο και την υγρασία. 
Βελτιώνει την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων. 
Έχοντας περάσει το υλικό αυτό πριν από οποιαδήποτε άλλο τελικό προϊόν, 
αυξάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επόμενη ανακαίνιση. Το Linitop 
Base προστατεύει και σταθεροποιεί όλους τους τύπους ξύλων εξωτερικής 
χρήσης, μαλακά ή σκληρά, σύνθετα, από κέδρο και ξύλα ξυραντηρίου.

ΑΧΡΩΜΟ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΜΕΣΑΙΑ ΔΡΥΣ

ΒΕΝΓΚΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΡΥΣ

ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ

ΕΒΕΝΟΣ

ΠΕΥΚΟ ΟΡΕΓΚΟΝ

ΤΙΚ

ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ

ΣΚΟΥΡΑ ΔΡΥΣ

ΠΕΥΚΟ

ΚΕΡΑΣΙΑ

BANKGI OIL
Το Bangki Oil είναι ένα άχρωμο προστατευτκό λάδι  για 
ξύλινες βεράντες, ξύλινα πλακάκια, κάθετες ξύλινες 
επιφάνειες για τροπικά σκληρά ξύλα.
Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλο και διατηρεί την φυσική 
του εμφάνιση.
Σε αντίθεση με τα λάδια τικ ή τα λινέλαια δεν σκουραίνει και 
δεν σχηματίζει κρούστα στην επιφάνεια.
Δεδομένου ότι το προϊόν είναι διαφανές, δεν καλύπτει τα 
νερά του ξύλου.
Συνιστάται για επιφάνειες που υπόκεινται σε τριβή.
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CLASSIC
Διάφανη διακοσμητική, 
σατινέ προστασία για ξύλινες 
επιφάνειες. Χρωματίζει 
το ξύλο και αναδεικνύει 
την φυσική του ομορφιά. 
Υδατοαπωθητικό, αναπνέον 
και μικροπορώδες. 
Εύκολο στην εφαρμογή. 
Αποτελεσματικό με διαρκή 
προστασία. Εφαρμογή: 
εσωτερικές και εξωτερικές 
ξύλινες επιφάνειες: 
πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, 
πάνελ, ρολά, κ.λπ.

SOLID
Σατινέ, διαφανές βερνίκι 
εμποτισμού υψηλών στερεών 
ειδικά σχεδιασμένο για τη 
μακροχρόνια προστασία για πόρτες 
και παράθυρα. Μικροπορώδες, 
περιέχει φίλτρα αντι-UV, εξαιρετικά 
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Αντιστέκεται στην υγρασία. Ειδικό 
για τα εξωτερικά κουφώματα, 
πόρτες, παράθυρα κτλ.

CLASSIC ACRYLIC
Σατινέ διαφανές βερνίκι εμποτισμού 
με βάση το νερό το οποίο μπορεί 
να περαστεί σε καινούριο ξύλο και 
πάνω σε βερνίκια που βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση. Είναι 
εξαιρετικής διεισδυτικής ικανότητας. 
Ταχυστέγνωτο. Άοσμο. Οικολογικό. 
Θιξοτροπικό, δεν στάζει. Προστατεύει 
και διακοσμεί ξύλινες πόρτες, 
κουφώματα, παράθυρα, επενδύσεις, 
κτλ .Εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΑΧΡΩΜΟ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΜΕΣΑΙΣ ΔΡΥΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΡΥΣ

ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ

ΕΒΕΝΟΣ

ΠΕΥΚΟ ΟΡΕΓΚΟΝ

ΤΙΚ

ΜΑΟΝΙ

ΣΚΟΥΡΑ ΔΡΥΣ

ΠΕΥΚΟ

ΑΧΡΩΜΟ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΜΕΣΑΙΑ ΔΡΥΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΡΥΣ

ΤΙΚ

ΠΕΥΚΟ

ΑΧΡΩΜΟ

ΛΕΥΚΗ ΠΑΤΙΝΑ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΜΕΣΑΙΑ ΔΡΥΣ

ΒΕΝΓΚΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΡΥΣ

ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ

ΕΒΕΝΟΣ

ΠΕΥΚΟ ΟΡΕΓΚΟΝ

ΤΙΚ

ΜΑΟΝΙ

ΣΚΟΥΡΑ ΔΡΥΣ

ΠΕΥΚΟ

ΚΕΡΑΣΙΑ
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ACRYLIC VARNISH MATT 
/ SATIN / GLOSS
Βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης ιδιαίτερης 
σκληρότητας με βάση το νερό. Ανθεκτικό στις 
γρατσουνιές, περνιέται με ευκολία. Διατίθεται σε ματ, 
σατινέ και γυαλιστερό. Εφαρμογή: Εσωτερικά. 
Πόρτες, κουφώματα, έπιπλα, πίνακες, 
πλαίσια, κ.λπ. μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 
σε παλιά βερνίκια σε καλή κατάσταση.

ACRYLIC PARQUET OIL
Ένα μοναδικό προϊόν που προστατεύει τα ξύλινα 
πατώματα και τις σκάλες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που βρίσκονται σε ένα μπάνιο. Χρησιμοποιήστε το σε όλα 
τα είδη ξύλου. Αντιολισθητικό. Εύκολη εφαρμογή, που 
εφαρμόζεται όπως ένα λάδι, αλλά είναι 
ανθεκτικό όπως ένα βερνίκι. Έχει γρήγορο 
στέγνωμα (2 ώρες) και δεν κιτρινίζει.

ACRYLIC PARQUET SATIN
Ταχυστέγνωτο βερνίκι πατώματος ιδιαίτερα ανθεκτικό. Με 

βάση το νερό. Χαμηλής οσμής. Δεν κιτρινίζει. 
Εφαρμογή: εσωτερικά. Ξύλινα πατώματα 
και σκάλες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 
σε παλιά βερνίκια σε καλή κατάσταση.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

MATT/SATIN/GLOSS VARNISH
Βερνίκι πολυουρεθάνης ιδιαίτερης σκληρότητας. Ανθεκτικό 
στις γρατσουνιές, εύκολο στο πέρασμα. Διατίθεται σε ματ, 
σατινέ και γυαλιστερό. Εφαρμογή: εσωτερικά. Πόρτες, 
κουφώματα, έπιπλα, πίνακες, πλαίσια, κ.λπ. μπορεί επίσης 
να εφαρμοστεί σε παλιά βερνίκια σε καλή κατάσταση.

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ
Συνθετικό, διαφανές «φίλερ» με βάση το λάδι. 
Εξομαλύνει τις μικρές ατέλειες της επιφανείας. 
Επιτρέπει ένα τέλειο φινίρισμα σε βερνίκια με βάση 
το λάδι. Εσωτερικής χρήσης. Πόρτες, κουφώματα, 
έπιπλα, διαχωριστικά, επενδύσεις, κλπ, μπορεί 
επίσης να εφαρμοστεί σε παλιά βερνίκια σε καλή 
κατάσταση. Πάντα να εφαρμόζετε ανάμεσα σε δύο 
στρώσεις με βάση τον διαλύτη LINITOP VARNISH.

PARQUET SATIN
Βερνίκι πολυουρεθάνης σατινέ για πατώματα. 
Ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Ανθεκτικό 
ιδιαίτερα στη φθορά, στα γδαρσίματα, στο 
νερό, στο αλκοόλ, στα απορρυπαντικά, κτλ. 
Εφαρμογή: Εσωτερικά. Ξύλινα πατώματα 
και σκάλες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 
σε παλιά βερνίκια σε καλή κατάσταση.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
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Durieu Coatings S.A.
Boucle Odon Godart, 8
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIQUE

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle
France
T. + 33 (0)160 86 52 62
F. + 33 (0)1 60 86 84 84

info@linitop.com 
www.linitop.com

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

YACHT VARNISH
Ειδικό βερνίκι για σκάφη, ανθεκτικό στο νερό και στις 
υγρές περιοχές. Εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Σκληρό ανθεκτικό φιλμ, πλένεται 
εύκολα. Διατίθεται σε σατινέ και γυαλιστερό. Εφαρμογή: 
εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες: πόρτες, 
κουφώματα, έπιπλα, πλαίσια, κ.λπ. μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί σε παλιά βερνίκια σε καλή κατάσταση.

ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε 
στην Αντιπροσωπεία για Ελλάδα και Κύπρο

ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΧΡΩΜ, Φιλελλήνων 
4-6,Πειραιάς. Τηλ: 2104294271-104294485  

spolymen@otenet.gr


