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Κομψότητα και προστασία για το ξύλο σας. Η εταιρεία BONDEX, του ομίλου 
PPG, παρέχει μια απαράμιλλη εγγύηση για αυτό σε όλο τον κόσμο.
Η BONDEX διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα της προστασίας του ξύλου.
- οπότε μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, όταν λέμε ότι η BONDEX είναι 
"Προστασία ξύλου παγκόσμιας κλάσης"!

Ως ζωντανό υλικό, το ξύλο ενσωματώνεται τέλεια με το φυσικό περιβάλλον και δημιουργεί τη δική του 
ατμόσφαιρα - τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Το ξύλο μπορεί να μετατραπεί σε ένα ευρύ 
φάσμα κτιρίων και δομικών στοιχείων, από παράθυρα και πέργκολες εώς προσόψεις, έπιπλα κήπου και 
φράχτες. 

Το ξύλο - ως φυσικό υλικό - εκτίθεται σε φυσική αποσύνθεση από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι 
και ως εκ τούτου απαιτεί τη σωστή προστασία για να παραμείνει σε καλή κατάσταση και να διατηρήσει την 
εμφάνισή του.

Αν φροντίσετε να δώσετε στο ξύλο σας την κατάλληλη προστασία από την αρχή, θα μπορείτε έτσι να το 
απολαύσετε για πολύ καιρό πριν χρειαστεί να το συντηρήσετε - και να περάσετε το χρόνο σας κάνοντας κάτι 
άλλο. Γι’ αυτό, σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι βασίζονται στην BONDEX  όχι μόνο για βέλτιστη προστασία, 
αλλά και για αισθητικούς σκοπούς.

Πιστεύουμε στην απαίτηση "όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη προστασία, όσο το δυνατόν λιγότερη 
περιβαλλοντική επίπτωση", η οποία εδώ και πολύ 
καιρό έχει μετατραπεί σε σφραγίδα της εταιρείας. 
Στην PPG έχει εξαλειφθεί πλήρως η χρήση 
πενταχλωροφαινόλης, λινδάνης και περμετρίνης 
στα έγχρωμα προϊόντα.

Αυτός ο οδηγός προστασίας ξύλου έχει σχεδιαστεί 
για να σας παρέχει κάποιες χρήσιμες βασικές 
αρχές προστασίας ξύλου και να σας βοηθήσει 
να βρείτε τα σωστά προϊόντα BONDEX για 
να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 
Ελπίζουμε να διασκεδάσετε, προστατεύοντας και 
διακοσμώντας με επιτυχία τα ξύλα σας.

PPG
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Για να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ξεκινάμε 
αυτό το φυλλάδιο  με μια εισαγωγή στο ξύλο και τη συντήρησή του. 
Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε σχετικά 
με τη συντήρηση του δικού σας ξύλου. Μαθαίνοντας περισσότερο για το 
ξύλο, προτού αρχίσετε πραγματικά την εργασία, θα είναι ευκολότερο να 
προσδιορίσετε τι είδους θεραπεία θα πρέπει να δώσετε στο δικό σας ξύλο, 
για να αποκτήσετε ένα όμορφο και μακράς διαρκείας αποτέλεσμα.

Το ξύλο και τα στοιχεία του
Το απροστάτευτο ξύλο εκτίθεται σε πολλά είδη επιθέσεων, ιδιαίτερα σε 
εξωτερικούς χώρους.
•  Oι υπεριώδεις ακτίνες από το ηλιακό φως δημιουργούν αυλακώσεις στην επιφανειακή δομή και ακολούθως 

οδηγούν σε γκριζάρισμα. Η επιφάνεια χάνει την ακαμψία της. Εάν δεν έχει προ-επεξεργαστεί, οι επόμενες 
επικαλύψεις ξεφλουδίζουν.

•  Βροχή, δροσιά και πάχνη αυξάνουν την περιεκτικότητα σε υγρασία. Η εξάτμιση την μειώνει και πάλι. Το 
αποτέλεσμα: ρωγμές στην επιφάνεια, μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν μύκητες που καταστρέφουν 
το ξύλο.

•  Κυάνωση: Ανάλογα με τον τύπο της ξυλείας, μπορεί να σχηματιστούν μπλε κηλίδες στο ξύλο (blue stain), 
ένας τύπος μύκητα που σκουραίνει το ξύλο, καταστρέφει το φινίρισμα και προετοιμάζει το έδαφος για σήψη.

Το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός.
•  Όλοι οι τύποι ξύλου εκτίθενται στους κινδύνους που οφείλονται στις ακτίνες UV και στην υγρασία.
•  Τα μαλακά ξύλα, όπως το πεύκο ή η ερυθρελάτη είναι ευάλωτα σε μπλε κηλίδες.
•  Τα σκληρά ξύλα, όπως το τικ ή η δρυς, είναι κατά κανόνα άνοσα στις μπλε κηλίδες.
•  Τα εργοστασιακά προ-εμποτισμένα μαλακά ξύλα έχουν προστασία κατά των μπλε κηλίδων.
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Προστασία που απαιτείται 
ανάλογα με το είδος του ξύλου:

Τύπος ξύλου Προστασία UV Αδιαβροχοποίηση Κυάνωση

Ελάτη 4 4 4

Πεύκο 4 4 4

Λάριξ 4 4 4

Ερυθρελάτη 4 4 4

Τικ 4 4

Ιρόκο 4 4

Μαόνι 4 4

Δρυς 4 4

Προ-εμποτισμένη ξυλεία (μη εκτεθειμένη) 4 4
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Επίπτωση του καιρού;
Η προστασία ξύλου που εφαρμόζεται σε ξύλο 
εκτεθειμένο στον ολοήμερο ήλιο, τη βροχή και 
τον άνεμο εξαλείφεται πιο γρήγορα. Επομένως 
πρέπει να ελέγχετε και να συντηρείτε αυτές τις 
περιοχές πιο συχνά.

Είναι σωστή η κατασκευή;
Είναι σημαντικό η ξύλινη κατασκευή σας να γίνει 
σωστά. Για να αποκτήσετε διαρκή προστασία 
του ξύλου σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι π.χ. το 
νερό της βροχής οδηγείται μακριά από το ξύλο.

Πόση υγρασία υπάρχει στο ξύλο;
Μπορείτε να μετρήσετε την περιεκτικότητα της 
υγρασίας στο ξύλο σας,  χρησιμοποιώντας 
μετρητή υγρασίας (μπορείτε να το αγοράσετε 
σε καταστήματα ηλεκτρονικών σε πολύ λογική 
τιμή). Η υγρασία στις εξωτερικές πόρτες και τα 
παράθυρα πρέπει να είναι μέγιστη 12 ± 3%. Σε 
αεριζόμενες επενδύσεις η περιεκτικότητα σε 
υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 ± 3%.

Ελέγξτε τις υδρορροές και τις 
αποχετεύσεις
Εάν οι υδρορροές σας είναι γεμάτες από 
βρωμιά και φύλλα, το βρόχινο νερό θα ξεχειλίσει 
και θα τρέξει στην πρόσοψη και θα διεισδύσει 
στο ξύλο. Καθαρίζετε τις υδρορροές και τις 
σωληνώσεις αποστράγγισης τακτικά. 

Είναι σωστή η κατασκευή του 
παραθύρου μου;
Τα πηχάκια στα παράθυρα είναι συχνά 
εκτεθειμένα στην βροχή ή τη σαπουνάδα, όταν 
καθαρίζετε τα παράθυρα. Εάν η στεγανωτική 
ταινία είναι χαλαρή ή λείπει, το νερό μπορεί 
να περάσει μέσα στο ξύλο. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αποκαταστήσει τυχόν ζημιές προτού 
εφαρμόσετε προστασία ξύλου.

Υπάρχει μούχλα ή επικάλυψη;
Αφαιρέστε την μούχλα και κρούστες βρωμιάς 
από το ξύλο, χρησιμοποιώντας το BONDEX 
Algae & Moss Remover σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

6



Είναι το ξύλο αποσυντεθειμένο;
Μπορείτε να ελέγξετε εισάγοντας προσεκτικά 
ένα κατσαβίδι ή έναν στοκαδόρο στο ξύλο. Αν 
το ξύλο είναι μαλακό και καταρρέει, πρέπει να 
το αντικαταστήσετε πριν εφαρμόσετε προστασία 
ξύλου.

Ξεφλουδίζει το επίχρισμα της 
επιφάνειας;
Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη και 
η επικάλυψη ξεφλουδίζει, πρέπει να 
προσδιορίσετε την αιτία και να αποκαταστήσετε 
τη ζημιά προτού εφαρμόσετε προστασία ξύλου.

Ρόζοι και ρητίνη;
Η ρητίνη μπορεί να απομακρυνθεί με απόξεση 
και σκουπίζοντας με ένα πανί βρεγμένο με 
αλκοόλη. Μπορεί να χρειαστεί να σκουπίσετε τις 
περιοχές αρκετές φορές.
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Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι: Μόλις πάρετε στο σπίτι 
το προϊόν προστασίας του ξύλου σας, απλά θέλετε να 
ξεκινήσετε! Αλλά είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε καλά, 
διαφορετικά οι προσπάθειές σας θα είναι μάταιες!

Καθαρισμός
Ξεκινήστε με τον καθαρισμό. Φανταστείτε την ποσότητα των ρύπων που έχετε 
αφαιρέσει από π.χ. τα τζάμια σας όλα αυτά τα χρόνια. Η ίδια ποσότητα σκόνης και 
χώματος θα βρίσκεται επίσης στις ξύλινες κατασκευές σας… Αυτός είναι ο λόγος 
που χρειάζεται να τις καθαρίζετε, όποτε μπορείτε. Όχι μόνο θα δείχνουν όμορφες, 
αλλά είναι εξίσου σημαντικό και για το ξύλο. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο 
απορρυπαντικό. Πάντα να θυμάστε να ξεπλένετε με καθαρό νερό όταν χρησιμοποιείτε 
ένα προϊόν καθαρισμού. Μαύροι αποχρωματισμοί ή μούχλα μπορεί να είναι δύσκολο 
να αφαιρεθούν. Μπορείτε να τους καθαρίσετε με ένα διάλυμα χλωρίνης αραιωμένης 
1:1 με νερό. Αφήστε να παραμείνει για 30 λεπτά και μετά ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Προηγουμένως επεξεργασμένες επιφάνειες
Αν η επιφάνεια του ήδη επεξεργασμένου ξύλου σας είναι ραγισμένη και σαθρή, θα 
πρέπει να γυαλοχαρταριστεί μέχρι να εμφανιστεί το υγιές ξύλο. 
Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή της προστασίας του ξύλου, καλό είναι να δοκιμάσετε 
σε μικρότερη επιφάνεια, για να ελέγξετε την πρόσφυση της στο ξύλο.

Νέα ξύλα
Η καινούργια σας κατασκευή θα διαρκέσει περισσότερο, προστατεύοντας την με το 
κατάλληλο προϊόν συντήρησης. Για την ακρίβεια, νέα και μη επεξεργασμένα ξύλα δεν 
πρέπει να μένουν εκτός για πολύ καιρό χωρίς προστασία. Η φυσική διαδικασία της 
αποσύνθεσης  αρχίζει ήδη από την πρώτη ημέρα! 

Ασταρωμένο ξύλο δεν πρέπει να μείνει έξω στην ύπαιθρο για περισσότερο από 2 
εβδομάδες χωρίς τελική επεξεργασία.

Ξεκινώντας
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Πώς να προετοιμάσετε ιδανικά το ξύλο
Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να είναι 
στεγνή, καθαρή και χωρίς σκόνες, λίπη, έλαια, κερί και άλατα. Τυπικοί ρύποι, όπως τα φύκια, η ανάπτυξη 
μούχλας, τα περιττώματα πουλιών, ιστοί αράχνης, κλπ. πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς.

Σημαντικά καθήκοντα
•  Αφαιρέστε ακαθαρσίες με την κατάλληλη μέθοδο, π.χ. μια ξύστρα ή μια ξύλινη βούρτσα
•  Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για να αφαιρέσετε σκληρά σημεία. Αφαιρέστε στίγματα ρητίνης με 

διαλυτικό νίτρου.
•  Τρίψτε με γυαλόχαρτο επιπλοποιίας, ατσαλόμαλλο ή σφουγγάρι λειάνσεως.
• Πάντα να απομακρύνετε  τα υπολείμματα του τριψίματος με ξεσκονόπανο.

Γυαλοχαρτάρισμα ως προ-επεξεργασία - πότε και γιατί?

Λείανση: Το πριόνισμα και το βάψιμο κάνουν την 
επιφάνεια του ξύλου τραχιά και σηκώνουν τις ίνες 
του. Αυτό καθιστά δύσκολο να εφαρμοστεί μια 
ομοιόμορφη στρώση και ως εκ τούτου μειώνει 
τις προστατευτικές ιδιότητες της επικάλυψης. Η 
λείανση με γυαλόχαρτο εξομαλύνει το ξύλο και 
δημιουργεί μια λεία και ομορφότερη επιφάνεια.

Πλήρες πλάνισμα: Σε πολύ διαβρωμένες 
επιφάνειες το ξύλο πρέπει να πλανιαριστεί ώστε 
να επανέλθει στην αρχική του όψη, καθιστώντας 
το σταθερό.

Μεταξύ επιστρώσεων: Είναι επίσης σημαντικό 
να γυαλοχαρτάρουμε τις επιφάνειες μεταξύ των 
στρώσεων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Πότε είναι ώρα για συντήρηση;   
Τοποθετήστε ένα υγρό πανί στην επιφάνεια του 
ξύλου. Αν το ξύλο σκουρύνει μετά από λίγα λεπτά, 
το προστατευτικό στρώμα στο ξύλο δεν υπάρχει 
πια. Καιρός για συντήρηση.

1.  Νέα ξύλα
     • Καθαρίστε τις επιφάνειες
     • Λειάνετε με ψιλό γυαλόχαρτο (180-220) ή ατσαλόμαλλο
     • Αφαιρέστε τα υπολείμματα της λείανσης με ξεσκονόπανο

2. Αποκατάσταση παλιών φινιρισμάτων
     •  Καθαρίστε τις επιφάνειες
     •  Λειάνετε το παλιό φινίρισμα με ψιλό γυαλόχαρτο, έως ότου η επιφάνεια γίνει ομοιόμορφη.
     •  Αφαιρέστε τα υπολείμματα της λείανσης με ξεσκονόπανο

3. Αλλαγή τόνου από σκούρο σε ανοιχτό
     •  Χρησιμοποιήστε χονδρό γυαλόχαρτο (60-80) για να αφαιρέσετε εντελώς τις παλαιότερες επιστρώσεις. 
     •  Λειάνετε με ψιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και ομοιόμορφη.
     •  Αφαιρέστε τα υπολείμματα της λείανσης με ξεσκονόπανο

4. Αν χρειάζεται εμποτισμός
     •  Χρησιμοποιήστε μέτριο γυαλόχαρτο (100-120) για να γίνει η επιφάνεια λεία.
     •  Αφαιρέστε παλαιότερες επιστρώσεις με χονδρό γυαλόχαρτο (60-80)
     •  Λειάνετε με μέτριο γυαλόχαρτο (100-120)
     •  Αφαιρέστε τα υπολείμματα της λείανσης με ξεσκονόπανο

Δώστε στο ξύλο σας 
τη σωστή πινελιά
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Διαφανές ή αδιαφανές;

•  Τα διάφανα εμποτιστικά ξύλου είναι διαφανείς στρώσεις, στις οποίες προστίθενται αδιάλυτες 
χρωστικές ουσίες. Δημιουργούν ένα διαφανές φιλμ με έγχρωμη απόχρωση, που αφήνει όμως ορατή 
την δομή του ξύλου.

•  Τα άχρωμα προστατευτικά δίνουν έμφαση στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η BONDEX έλυσε το 
πρόβλημα της προστασίας από την UV ακτινοβολία, χωρίς χρωστικές ουσίες, με το πρωτοποριακό 
BONDEX Long Life UV, που με τη χρήση ειδικού παράγοντα μπλοκάρει την υπεριώδη ακτινοβολία.

•  Τα αδιαφανή προϊόντα προστασίας καλύπτουν τα νερά του ξύλου - ολόκληρη η έγχρωμη μεμβράνη 
που δημιουργείται είναι χρωματισμένη και το επικαλυπτόμενο ξύλο δεν είναι πλέον ορατό.

Διακοσμήστε με χρώμα 
- αλλά σωστά

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή:
•  Μη βυθίζετε το πινέλο σας περισσότερο από το μισό μέσα στο χρώμα 

και σκουπίστε καλά το πλεόνασμα.

•  Βάφετε συνεχόμενα ("wet-on-wet") προς την κατεύθυνση των νερών του 
ξύλου. Έτσι θα επιτύχετε ένα ομοιογενές φινίρισμα χωρίς κρούστα.

•  Τυλίγετε τις βούρτσες ή τα πινέλα με αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη 
τροφίμων στα διαλείμματα των εργασιών. Έτσι θα παραμείνουν έτοιμα 
για χρήση. Μετά την εφαρμογή, κλείστε το ανοιχτό δοχείο και γυρίστε 
το ανάποδα. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.
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Κυάνωση
Τύπος μύκητα, που προκαλεί μπλε 
αποχρωματισμό, ειδικά σε μαλακό ξύλο. Έχει μικρή 
επίδραση στις φυσικές ιδιότητες του ξύλου, αλλά 
αυξάνει τη διαπερατότητα του, καθιστώντας το έτσι 
πιο ευάλωτο στη διείσδυση νερού κλπ.

Μύκητες
Oι μύκητες θρέφονται από διαφορετικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου. O μύκητας 
αναπτύσσεται μέσα στο ξύλο και μερικές φορές 
στην επιφάνεια του.

Brown Rot (Φαιά σήψη): είναι το πιο συνηθισμένο 
είδος. Το ξύλο γίνεται πιο σκούρο και σχηματίζονται 
ρωγμές σε τετράγωνο μοτίβο. Oι επηρεαζόμενες 
περιοχές πρέπει να αντικατασταθούν από νέο ξύλο.

White Rot (Λευκή σήψη): Το ξύλο γίνεται πιο 
ανοιχτόχρωμο στην όψη και μαλακότερο στην 
αφή. Το White Rot βρίσκεται πάντα σε πολύ υγρές 
και σκοτεινές περιοχές. Εάν το ξύλο σας έχει 
υποστεί επίθεση, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις 
πληγείσες περιοχές με νέο ξύλο.

Soft Rot (Μαλακή σήψη): O τύπος του μύκητα 
αναπτύσσεται μέσα στην κυτταρική μεμβράνη 
του ξύλου. Για να ελέγξετε το ξύλο σας, πιέστε 
ένα κατσαβίδι στην περιοχή που υποψιάζεστε 
πως έχει πληγεί. Αν αφήνει εύκολα ίχνος, το 
ξύλο είναι προσβεβλημένο και θα πρέπει να το 
αντικαταστήσετε με νέο.

Μούχλα
Η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί σε υγρές, ξύλινες 
επιφάνειες. Oι λεκέδες μπορεί να είναι πράσινοι, 
γκρι ή μαύροι. Βρίσκονται σε υγρό ξύλο και δεν 
προκαλούν μηχανικές αλλοιώσεις. Μπορείτε 
να αφαιρέσετε τη μούχλα χρησιμοποιώντας το 
BONDEX Algae and Moss Remover.

Έντομα
Υπάρχουν δύο τύποι εντόμων που επιτίθενται στο 
ξύλο: προνύμφες και κοινωνικά έντομα.

Προνύμφες: αναπτύσσονται από αυγό σε 
προνύμφη, σε νύμφη και τέλος σε ενήλικα. Η φάση 
της προνύμφης είναι η μεγαλύτερη και κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου τα έντομα αποδομούν 
το ξύλο, για να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για 
θρεπτικά συστατικά.

Κοινωνικά έντομα: οι τερμίτες είναι το κύριο 
παράδειγμα αυτής της ομάδας. Oι τερμίτες 
εισέρχονται στα σπίτια μέσα από υγρές γωνιές 
τοίχων ή μέσα από τα σόκορα των ξύλινων δοκών 
και πλαισίων.

Υγρασία του ξύλου
Υγρασία ξύλου = περιεκτικότητα νερού στο ξύλο. 
Εάν αυτό αυξάνεται μόνιμα πάνω από 20%, το ξύλο 
γίνεται επιρρεπές σε μυκητιακές επιθέσεις. Για το 
λόγο αυτό συνιστάται η στεγανοποίηση.

Αξίζει να γνωρίζετε για τους 
παράγοντες που προσβάλλουν 
το ξύλο
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Πιγμέντα (Χρωστικές ουσίες)
Είναι φωτοευαίσθητα, μη διαλυτά σωματίδια 
χρωστικής, σταθερά έναντι των καιρικών 
συνθηκών και της UV ακτινοβολίας. Ως 
αναπόσπαστο μέρος της προστασίας ξύλου, 
είναι υπεύθυνα για τον τόνο χρωματισμού. 
Θυμηθείτε ότι κατά κανόνα, δεν πρέπει ποτέ 
να χρησιμοποιείτε μόνο του διάφανο τελείωμα 
σε ξύλα εξωτερικού χώρου -εκτός κι αν είναι  
το BONDEX Long Life UV. Πάντα δίνουμε 
χρώμα στο ξύλο, το οποίο προστατεύει από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και κάνει την προστασία 
του ξύλου σας να διαρκεί περισσότερο.

Βιοκτόνος προστασία 
Είναι η σε βάθος προστασία του ξύλου με 
χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες (βιοκτόνα), 
που προστατεύουν το ξύλο από π.χ. μύκητες, 
μούχλα, έντομα κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. 
Πάντα να διαβάζετε τις πληροφορίες 
επισήμανσης και προϊόντος πριν από τη 
χρήση.

Προστασία UV
Επειδή η προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία εξαρτάται ουσιαστικά από τις 
χρωματιστές ουσίες*, τα έγχρωμα συντηρητικά 
παρέχουν βασικά μεγαλύτερη ή πιο ανθεκτική 
προστασία

* Εκτός από το BONDEX Long Life UV, το 
οποίο είναι μια άχρωμη προστασία ξύλου ειδικά 
σχεδιασμένη για προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες του ήλιου.

Λεπτό ή παχύ στρώμα
Τα εμποτιστικά που δημιουργούν ψιλές 
επιστρώσεις δίνουν καλή φυσική προστασία 
στο ξύλο. Με την πάροδο του χρόνου 
αυτές οι επιστρώσεις φθείρονται χωρίς να 
ξεφλουδίζονται.
Κυρίως χρήσεις: Μη σταθερές κατασκευές 
όπως π.χ. επενδύσεις τοίχων.
Τα εμποτιστικά που δημιουργούν χονδρές 
επιστρώσεις σχηματίζουν ένα ισχυρό αδιάβροχο 
φιλμ. Η χρήση τους προτιμάται σε σταθερές 
κατασκευές όπως πόρτες και παράθυρα. 
Παρέχουν προστασία για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα, όσο το φιλμ είναι άθικτο.

Αξίζει να γνωρίζετε 
για τα εμποτιστικά ξύλου
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Η περιποίηση του ξύλου σας είναι μια 
χρονοβόρα εργασία και συνεπώς θα θέλετε 
να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντηρηθεί η 
κατασκευαστική ξυλεία διεξοδικά, καθώς αυτά 
τα μέρη συχνά κρύβονται όταν ολοκληρωθεί 
η ξύλινη δομή - και επομένως είναι λιγότερο 
πιθανό να ανακαλυφθούν άμεσα τυχόν επιθέσεις 
μυκήτων ή εντόμων. Όσο περισσότερη 
σημασία δώσετε στην προ-επεξεργασία, τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η προστασία του ξύλου 
σας, το οποίο θα διατηρηθεί υγιές και όμορφο.

Το BONDEX Preserve είναι ένα 
συντηρητικό ξύλου, βάσεως 
νερού, για χρήση εξωτερικά. 
Είναι κατάλληλο για προληπτική 
και θεραπευτική χρήση. Περιέχει 
εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο και 
παράγοντες κατά των τερμιτών. 
Είναι συμβατό με όλα τα 
προϊόντα της BONDEX.

Εξωτερική χρήση

Προστασία κατά της μούχλας 
των μυκητών και τερμιτών.

Διεισδύει βαθιά στο ξύλο

Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες

Απόδοση: 
Θεραπευτικά: 3m2/l
Προληπτικά: 5m2/l

16 PRESERVATIVE

BONDEX PRESERVE II/III
Long Life Wood Preservative



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Δομική ξυλεία

• Ξυλεία κατασκευών

• Ξύλινα πλαίσια

• Εξωτερική ξυλεία 
 (εκτός από πλάκες ή τμήματα που έρχονται 

σε επαφή με το έδαφος)

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
ασφάλεια. Πάντα να διαβάζετε 
την ετικέτα και τις πληροφορίες 
προϊόντος, πριν από τη χρήση. 
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TRANSLUCENT 

BONDEX 
LONG LIFE UV
UV-Blocker

Το BONDEX Long Life UV είναι 
διάφανο τελείωμα, υδάτινης 
βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε ξύλινη κατασκευή 
εξωτερικά. Χρησιμοποιήστε το 
BONDEX Long Life UV πάνω από 
ένα χρωματισμένο υπόστρωμα ή 
και από μόνο του.

Το BONDEX Long Life UV περιέχει έναν 
ιδιαίτερα ισχυρό UV-αναστολέα, ο οποίος 
προστατεύει το ξύλο σας από την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ήλιου. Αν θέλετε να διατηρήσετε 
μια φυσική εμφάνιση στο ξύλο σας, εφαρμόστε 
το BONDEX Long Life UV. Το προϊόν 
προστατεύει επίσης την επιφάνεια από μούχλα 
και μύκητες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δε 
συνιστούμε το BONDEX Long Life UV για χρήση 
σε οριζόντιες επιφάνειες, όπως περβάζια.

Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες

Αναστολέας UV

Απόδοση: 13 m2/l 

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Κατάλληλο για ξυλεία εξωτερικά, η οποία 
έχει προ-επεξαργαστεί με συντηρητικό 
ξύλου

• Μη κατάλληλο για οριζόντιες επιφάνειες

18
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TRANSLUCENT 

BONDEX MATT
Matt Finish Wood Stain

Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Διεισδύει βαθιά στο ξύλο

Χρόνος στεγνώματος: 16 ώρες

Απόδοση: 10-16 m2/l

Το BONDEX Matt είναι διαυγές 
εμποτιστικό ξύλου, βάσεως νεφτιού. 
Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο 
ξυλείας και περιέχει μυκητοκτόνο 
για την προστασία της επιφάνειας 
από μύκητες και μούχλα. 

Συστήνουμε ιδιαίτερα το BONDEX Matt για 
επενδύσεις, σκεπές στέγης, πέργκολες, φράχτες και 
ξύλινους σκελετούς. Είναι συμβατό με όλα τα άλλα 
τελειώματα της BONDEX. Το BONDEX Matt δε θα 
σκάσει ή ξεφλουδίσει και είναι υδατοαπωθητικό και 
προστατευτικό κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινες επενδύσεις

• Σοφίτες

• Στέγες

• Φράχτες

• Πέργκολες
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Στη PPG γνωρίζουμε πολύ καλά την ευθύνη μας να 
βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ 
τούτου, ερευνούμε συνεχώς νέες, καινοτόμες τεχνολογίες για 
να μειώσουμε τους χημικούς παράγοντες στα προϊόντα μας.
Η έρευνα αυτή έχει οδηγήσει στην τεχνολογία Long Effect, 
η οποία είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος παράτασης 
της ανθεκτικότητας των προϊόντων μας προστασίας ξύλου, 
αμέσως μόλις τα εφαρμόσετε στο ξύλο σας.

Η τεχνολογία
Το Long Effect είναι μια νέα, μοναδική τεχνολογία, η οποία όχι μόνο διατηρεί το 
ξύλο σας υγιές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά φροντίζει και καλύτερα το 
περιβάλλον μας. Τα προϊόντα με τεχνολογία Long Effect περιέχουν λιγότερο από 
το ήμισυ της ποσότητας των χημικών παραγόντων, σε σύγκριση με τα συμβατικά 
προϊόντα προστασίας ξύλου.
Τα παραδοσιακά προϊόντα προστασίας ξύλου θα απελευθερώσουν την 
πλειονότητα των δραστικών παραγόντων τους, κατά την πρώτη περίοδο μετά την 
εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι το ξύλο σας θα είναι εξαιρετικά καλά προστατευμένο 
για την πρώτη χρονική περίοδο, αλλά μετά, το επίπεδο των ενεργών παραγόντων 
που παραμένουν θα είναι πολύ χαμηλό για να διατηρηθεί η καλή προστασία του.

Νέα, πρωτοποριακή τεχνολογία                      

Τεχνολογία 
Long Effect

Ανθεκτικότητα της τεχνολογίας LONG EFFECT

Κορυφαίο συμβατικό 
συντηρητικό

Τυπικό 
συντηρητικό

0 20 40 60 80 100
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Θα ανακαλύψετε πολλά οφέλη, 
αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με 
την τεχνολογία Long Effect:
•  Μειωμένη έκπλυση
•  Βελτιωμένη προστασία των δραστικών 

παραγόντων από την UV ακτινοβολία
•  Μακροχρόνια προστασία από μούχλα και 

μύκητες
•  Μειωμένος κίνδυνος αποχρωματισμού
•  Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε χημικά
 
Η τεχνολογία Long Effect βασίζεται σε καινοτόμες 
έρευνες στο εργαστήριό μας και αποτελεί 
μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους 
προστασίας από μύκητες και μούχλα. Όταν 
χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή τεχνολογία, τα 
δραστικά συστατικά θα ξεπλυθούν από το ξύλο 
μάλλον πιο γρήγορα από ό,τι επιθυμείτε.

Αυτό αποφεύγεται όταν χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία Long Effect, καθώς οι δραστικοί 
παράγοντες είναι ενθυλακωμένοι - και έτσι 
προστατεύονται μέχρις ότου χρειαστούν - και 
απελευθερώνονται μόνο όταν είναι απαραίτητο 
- π.χ. όταν το κλίμα είναι υγρό. Αυτό σημαίνει ότι 
οι δραστικοί παράγοντες θα απελευθερώνονται  
σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έτσι θα 
επεκτείνουν την προστασία του ξύλου σας. Στην 
πραγματικότητα, μπορείτε να το συγκρίνετε 
με ένα ιατρικό φάρμακο, το οποίο επίσης 
απελευθερώνει τους ενεργούς παράγοντες του, 
με την πάροδο του χρόνου

Δοκιμές
Έχουμε δοκιμάσει τα προϊόντα σε 
διάφορα περιβάλλοντα από το 2009:

•  Εξωτερική έκθεση
•  Δοκιμή έκπλυσης
•  Σταθερότητα των καψουλών
•  Σταθερότητα UV

Όλες οι δοκιμές δείχνουν ότι τα προϊόντα με τη 
νέα τεχνολογία Long Effect θα προστατεύσουν το 
ξύλο σας πολύ περισσότερο. 

που προστατεύει και το περιβάλλον                    

Ac
tiv

e 
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ts
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Formulations

Protected Actives

Time
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Το BONDEX Satin είναι διαυγές 
εμποτιστικό ξύλου, βάσεως 
νεφτιού. Είναι κατάλληλο για 
κάθε τύπο ξυλείας και περιέχει 
μυκητοκτόνο, για την προστασία 
της επιφάνειας από μύκητες και 
μούχλα.

Το BONDEX Satin μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε είδους εξωτερικά ξύλινα στοιχεία και 
είδη ξύλου και θα ενισχύσει το ξύλο σας με 
ένα διαυγές, μεταξένιο φινίρισμα. Επιπλέον, το 
BONDEX Satin προσφέρει προστασία από τις 
ακτίνες UV του ήλιου.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Πόρτες

• Παράθυρα

• Ξύλινες προσόψεις

• Φράχτες

• Πέργκολες

BONDEX SATIN
Satin Finish Wood Protection

Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Προστασία UV

Χρόνος στεγνώματος: 16 ώρες

Απόδοση: 10-16 m2/l

TRANSLUCENT 22
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Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Δεν σκάει - δεν ξεφλουδίζει

Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες

Απόδοση: 10-15 m2/l

Το BONDEX Perfect είναι διαυγές 
εμποτιστικό ξύλου, βάσεως νερού,  
βασισμένο στη νανο-τεχνολογία.  

Η νανο-τεχνολογία BONDEX εξασφαλίζει μοναδική 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα 
σωματίδια νανο-δύναμης διεισδύουν πολύ πιο 
βαθιά μέσα στο ξύλινο υπόστρωμα και έτσι 
προσφέρουν επιπλέον προστασία για το ξύλο σας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους 
ξύλου. Το BONDEX Perfect δεν στάζει, έχει 
χαμηλή οσμή και εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Πόρτες και παράθυρα

• Στόρια 

• Ξύλινες προσόψεις

• Φράχτες

• Μαρκίζες

TRANSLUCENT 

BONDEX PERFECT
Με νανο-τεχνολογία
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25TRANSLUCENT 

BONDEX EXTRA
For facades, fences and carports

Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Διεισδύει βαθιά στο ξύλο

Χρόνος στεγνώματος: 
1-4 ώρες

Απόδοση: 10-13 m2/l

Το Bondex Extra είναι ένα διαυγές 
προστατευτικό ξύλου με βάση 
το νερό, το οποίο προσφέρει 
προστασία κατά των μυκήτων και 
της μούχλας. Διακοσμεί το ξύλο 
με ένα ημιδιαφανές φινίρισμα, το 
οποίο αφήνει ορατά τα νερά του 
και παρέχει μια ανθεκτική στις 
καιρικές συνθήκες επιφάνεια.

Το Bondex Extra είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα 
τα είδη υπαίθριων ξύλινων στοιχείων και ειδών 
ξύλου. Το Bondex Extra θα ομορφύνει το ξύλο 
σας με ένα ημιδιαφανές φινίρισμα, το οποίο θα 
ενισχύσει τη φυσική ομορφιά του.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινες επενδύσεις

• Φράχτες

• Πέργκολες

• Στέγαστρα
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Εσωτερική / Εξωτερική χρήση

Ασφαλές για χρήση σε παιδικά 
παιχνίδια όταν στεγνώσει 
σύμφωνα με DIN EN 71,3

Αφήνει το ξύλο να αναπνέει

Χρόνος στεγνώματος: 12 ώρες

Απόδοση: 10 m2/l

Η νέα φόρμουλα των συνδετικών ρητινών 
εξασφαλίζει ισχυρότερη συγκόλληση του 
χρώματος στη βάση και πολύ μεγαλύτερη 
ελαστικότητα. Το BONDEX Premium σχηματίζει 
μια ελαστική μεμβράνη που προστατεύει το 
ξύλο σας μέχρι και 12 χρόνια. Ασφαλής χρήση 
σε παιδικά παιχνίδια.

Το BONDEX Premium είναι ένα 
προστατευτικό ξύλου με βάση 
το νερό, για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Το BONDEX 
Premium προστατεύει το ξύλο σας 
μέχρι και 12 χρόνια.

OPAQUE

BONDEX PREMIUM
Opaque Wood Stain

Συνιστάται για: 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλα μέσα και έξω από το σπίτι

• Γαλβανισμένο χάλυβα

• Ασταρωμένα σίδερα

• UPVC
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TRANSLUCENT 

BONDEX INDOOR 
WOOD CARE
Δώστε χρώμα στην 
καθημερινότητα σας

28

Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινες επενδύσεις

• Πάνελ και ράφια

• Σκάλες (χρησιμοποιείστε το 
Bondex Floor ως τελικό χέρι)

• Έπιπλα

Συχνά η ασφαλέστερη επιλογή 
είναι να επιλέξετε έναν φυσικό 
χρωματισμό όταν θέλετε να 
διακοσμήσετε το ξύλο σας ... 
Αλλά γιατί να μην προσθέσετε 
λίγο χρώμα στην καθημερινή σας 
ζωή; - τώρα έχετε την ευκαιρία με 
την BONDEX Indoor Wood Care.

Το Bondex Indoor είναι μια διαυγής βαφή 
ξύλου με βάση το νερό, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ξύλου εσωτερικού 
χώρου. Μπορεί να χρωματιστεί σε περισσότερες 
από 1.400 αποχρώσεις. Γιατί λοιπόν να μην 
χρωματίσετε τις σκάλες ή το δάπεδο σας ή ένα 
έπιπλο και να φωτίσετε την καθημερινή σας ζωή;
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Εσωτερική χρήση

Αφήνει τα νερά του ξύλου 
ορατά

Χρόνος στεγνώματος:
1-4 ώρες

Απόδοση: 10-13 m2/l

GT01 Meadow

GT02 Lime

RT01 Aubergine

RT02 Amaryllis

YT02 Sun

601 Natural Teak

639 Nature Palisander

BT02 Charcoal

BT03 Sky

BT04 Quarts

RT03 Fuchsia

RT05 Harebell

Το BONDEX Indoor Wood 
Care μπορεί να χρωματιστεί 
σε μηχανές ανάμιξης 
χρωμάτων

29



Το BONDEX Decking Oil είναι ένα 
διαυγές λάδι, βάσεως νεφτιού, 
για την επεξεργασία εξωτερικών 
ξύλινων καταστρωμάτων και 
βεραντών. Περιέχει μυκητοκτόνο, 
το οποίο προστατεύει την 
επιφάνεια από μούχλα και μύκητες.

Το BONDEX Decking Oil είναι ανθεκτικό στις 
καιρικές συνθήκες και υδατο-απωθητικό. 
Η αρχική λάμψη του ξύλου διατηρείται. 
Χρησιμοποιήστε το με το BONDEX Wood Cleaner 
(βλ. σελ. 36 σε αυτό το φυλλάδιο).

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Για όλα τα ξύλινα καταστρώματα και 
βεράντες

• Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου ακόμα 
και για τα πολύ σκληρά.

TRANSLUCENT 

BONDEX 
DECKING OIL
Wooden Decks

Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Υδατο-απωθητικό 

Χρόνος στεγνώματος: 24-48 
ώρες

Απόδοση: 10-16 m2/l
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Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Διεισδύει βαθιά

Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα

Απόδοση: 15 m2/l

Το BONDEX Extreme Decking Oil 
είναι ένα διαυγές και θρεπτικό 
λάδι με βάση το νερό, για 
υπαίθρια ξύλινα καταστρώματα. 
Προσφέρει διπλή ανθεκτικότητα 
σε σύγκριση με τα συμβατικά 
λάδια καταστρώματος. Τα 
καταστρώματα μπορούν να 
περπατηθούν μόλις σε μία ώρα 
μετά την εφαρμογή!

Η προστασία του υπαίθριου ξύλινου 
καταστρώματος ήταν μέχρι σήμερα πολύ 
χρονοβόρα, καθώς θα έπρεπε να περιμένετε 
συχνά μέχρι και 48 ώρες, πριν να μπορέσετε 
να περπατήσετε ξανά στο κατάστρωμα. Όχι 
πια! Όταν χρησιμοποιείτε το BONDEX Extreme 
Decking Oil μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ξανά το ντεκ σας μόλις μετά από 1 ώρα! 
Χρησιμοποιήστε το με το BONDEX Wood Cleaner 
(βλ. Σελ. 36 σε αυτό το φυλλάδιο).

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινα καταστρώματα εξωτερικά

• Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου όπως 
και για προ-εμποτισμένη ξυλεία

• ΜΗ κατάλληλο για ξυλεία λάριξ 

TRANSLUCENT 

BONDEX EXTREME 
DECKING OIL
Extra durable
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

32

Το BONDEX Decking Stain είναι 
ένα νέο διαυγές εμποτιστικό 
ξύλου, κατάλληλο για εξωτερικά 
ξύλινα καταστρώματα.

Το BONDEX Decking Stain ενισχύει τη φυσική 
ξύλινη δομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα είδη ξύλου. Το BONDEX Decking Stain 
παρέχει προστασία  της επιφάνειας από μύκητες 
και μούχλα, προστατεύει από την υπεριώδη 
ακτινοβολία, έχει αυξημένη αντοχή και είναι 
υδατο-απωθητικό.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινα καταστρώματα και βεράντες

• Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου 

TRANSLUCENT 

BONDEX 
DECKING STAIN
Wooden Decks

Ξύλινα καταστρώματα 
εξωτερικά

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Προστασία UV

Το κατάστρωμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά από 12 ώρες

Απόδοση: 15-18 m2/l 
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Το Bondex Deck Guard είναι 
ένα νέο υδατοδιαλυτό, διαυγές, 
αλκυδικά  τροποποιημένο 
εμποτιστικό ξύλου για εξωτερικά 
ξύλινα καταστρώματα.

Το BONDEX Deck Guard ενισχύει τη φυσική δομή 
και τη λάμψη του ξύλου και παρέχει μια ανθεκτική 
στις καιρικές συνθήκες προστασία για το ξύλινο 
κατάστρωμα. Το BONDEX Deck Guard προσφέρει 
επίσης προστασία κατά της υπεριώδους 
ακτινοβολίας, των μυκήτων και της μούχλας.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινα καταστρώματα και βεράντες

• Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου 

TRANSLUCENT 

BONDEX  
DECK GUARD
Water Based Decking Stain

Ξύλινα καταστρώματα 
εξωτερικά

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Προστασία UV

Το κατάστρωμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά από 4 ώρες

Απόδοση: 20 m2/l
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PAINT REMOVER

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚO ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠOΤΙΣΤΙΚΩΝ ΞΥΛOΥ
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Εφαρμογή με πινέλο

Καθαρισμός εργαλείων με 
νερό

Απόδοση: περίπου 3 m2/l

Αποτελεσματικό προϊόν  για 
την αφαίρεση χρωμάτων, 
συντηρητικών ξύλου και βερνικιών 
(ακρυλικών και αλκυδικών) από 
διάφορα υποστρώματα, όπως 
ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα, 
κεραμίδια και σμάλτο.

Απαράμιλλη αποτελεσματικότητα για την 
αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων βερνικιών, 
εμποτιστικών ξύλου, γύψου, κόλλας και 
στεγανωτικών. Επίσης κατάλληλο για τον 
καθαρισμό των ρολών βαφής και των πινέλων. 
Το προϊόν είναι σε μορφή τζελ, το οποίο κάνει 
εύκολη την εργασία σε κάθετες επιφάνειες και 
το πορτοκαλί του χρώμα σας επιτρέπει να δείτε 
πού εφαρμόσατε. Το χρώμα δεν μεταβάλλει το 
υπόστρωμα.

Συνιστάται για: 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλο

• Μέταλλο

• Τσιμέντο

• Πλακάκια

• Σμάλτο

Συσκευασία: 1 L
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GARDEN CARE FOR DECKS AND... 

BONDEX WOOD CLEANER  
CONCENTRATE
Χωρίς χλωρίνες

Το BONDEX Wood Cleaner 
καθαρίζει και απολυμαίνει 
το ξύλινο κατάστρωμα σας, 
προτού εφαρμόσετε λάδια 
καταστρώματος BONDEX.

Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσετε σωστά 
το κατάστρωμα σας, πριν εφαρμόσετε 
κάποιο προϊόν προστασίας καταστρώματος, 
προκειμένου να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. 
Συνιστούμε τη χρήση του BONDEX Wood 
Cleaner, το οποίο είναι συμπύκνωμα 
(αραιώστε 1: 9). Όταν αραιωθεί, μπορείτε να 
επεξεργαστείτε έως και 100 m2 με ένα μόνο 
δοχείο BONDEX Wood Cleaner!

Εξωτερική χρήση

Αφαιρεί βρωμιά 
και κατακάθια

Αραιώστε το 1:9

Επεξεργαστείτε την επιφάνεια 
μετά από 36-48 ώρες

Απόδοση: 100 m2/l

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινα καταστρώματα

• Πέτρα

• Τσιμέντο

• Γυαλί

• Κεραμικές επιφάνειες

• Πλαστικό

Συσκευασία: 1 L 
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HARDWOOD GARDEN FURNITURE

Το BONDEX Power 
Cleaner είναι ένα 
ειδικό καθαριστικό 
σκληρής ξυλείας.

Χρησιμοποιήστε το BONDEX Power Cleaner για 
έπιπλα κήπου, βεράντες, πέργκολες κτλ. Αφαιρεί 
τους επίμονες λεκέδες στους πόρους και είναι 
ιδανικό για προ-επεξεργασία πριν χρησιμοποιήσετε 
λάδια BONDEX για τελική επεξεργασία. Η γκρίζα 
πατίνα παραμένει άθικτη. Χρειάζεται μόνο 5 λεπτά 
για να δράσει!

Το BONDEX Furniture 
Refresher καθαρίζει 
και δίνει λάμψη στις 
επιφάνειες από σκληρό 
ξύλο.

Επαναφέρετε το ξύλο στο αρχικό του χρώμα με 
το BONDEX Furniture Refresher (αδιάλυτο).

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Έπιπλα κήπου από τροπική ή εξωτική 
ξυλεία

• Βεράντες

• Πέργκολες

Συσκευασία: 500 ml

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Παλιά και νέα έπιπλα κήπου από μη 
επεξεργασμένη σκληρή ξυλεία (τικ, 
μπακιράι,  ιρόκο, δρυς, λάριξ, μαόνι, 
σφενδάμι, κέδρο)

• Επίσης κατάλληλο για έπιπλα ρατάν

Συσκευασία: 1 L

Για σκληρή ξυλεία Καθάρισμα σε 5 λεπτά

Εξωτερική χρήση

Αφήνει την πατίνα 
άθικτη

Δρα σε 5 λεπτά

Εξωτερική χρήση

Ενισχύει τη λάμψη του 
ξύλου

Απόδοση: 6-8 m2/l

FURNITURE 
REFRESHER

POWER 
CLEANER
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WPC

Το BONDEX WPC Cleaner 
αφαιρεί εύκολα ακαθαρσίες, 
ασβέστη, περιττώματα πουλιών, 
λίπη και λάδια καθώς και  
περιβαλλοντικά κατάλοιπα. 
Φρεσκάρει την επιφάνεια και 
διατηρεί τη φυσική εμφάνιση.

Καθαρίζει και φρεσκάρει την επιφάνεια. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε WPC και ξύλο. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρωμιά. Κατάλληλο 
για βασικό και μετέπειτα καθαρισμό. Είναι 
αντιστατικό και ιδανική  προ-επεξεργασία για το 
Bondex WPC Impregnation. 

Συσκευασία: 1 L

Εξωτερική χρήση

Καθαρίζει και ενισχύει τη 
λάμψη του ξύλου

Αφαιρεί αποτελεσματικά τις 
βρωμιές

Αραιώστε το 1:20

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ σε

• Ξύλινες σανίδες

• Προφίλ φράχτη

• Συστήματα πρόσοψης

• Περβάζια παραθύρων

• Πτυσσόμενες σανίδες

BONDEX WPC 
CLEANER
Για φυσικό και συνθετικό ξύλο 10
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WPC

Το BONDEX WPC Impregnation 
εμποτίζει σε διάρκεια τις 
επιφάνειες WPC και τις  
προστατεύει αόρατα από τις 
ακαθαρσίες και τα σημάδια 
φθοράς.

Μεγάλης διάρκειας προστασία για τα WPC. 
Σφραγίζει την επιφάνεια προστατεύοντας από 
λίπη και βρωμιές

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ σε

• Καταστρώματα

• Δάπεδα

• Πάγκους κήπων

• Τραπέζια

• Ξύλινες επενδύσεις

Συσκευασία: 1 L

BONDEX WPC  
IMPREGNATION
Για συνθετικά ξύλα 10
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Εξωτερική χρήση

Μακράς διάρκειας προστασία

Αφαιρεί αποτελεσματικά τις 
βρωμιές

Έτοιμο προς χρήση

Απόδοση: Έως 23m2/l
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Το BONDEX Exotic Oil είναι ένα 
λάδι τικ με βάση το διαλύτη, το 
οποίο είναι ανθεκτικό στο νερό 
και την αλκοόλη (καθαριστικά).

Ενισχύει τη δομή του ξύλου και έχοντας μεγάλη 
διείσδυση, το BONDEX Exotic Oil παρέχει 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Επιτρέπει 
στο ξύλο να ανακτήσει τη φυσική του ισορροπία.

Χρησιμοποιήστε το BONDEX Exotic Oil σε 
συνδυασμό  με το BONDEX Power Cleaner και το 
BONDEX Furniture Refresher. (σελίδα 37 σε αυτό 
το φυλλάδιο)

Συνιστάται για: 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

• Ξύλινα έπιπλα κήπου - κυρίως τροπικής 
ξυλείας

• Εσωτερικά σε ευγενή ξυλεία

OIL

BONDEX EXOTIC OIL
Natural Teak Oil

Εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης
Ενισχύει την φυσική ομορφιά 
του ξύλου

Διεισδύει βαθιά

Στεγνώνει σε 24 ώρες

Απόδοση: 7-12m2/l
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Εξωτερική χρήση

Φίλτρο UV

Στεγνώνει σε 4 ώρες

Απόδοση: 13m2/l 

Το BONDEX Bamboo Care 
είναι η καλύτερη φροντίδα που 
μπορείτε να δώσετε στο μπαμπού 
ξύλο σας. Η πλήρως διάφανη  
τεχνολογία προστασίας από την 
υπεριώδη ακτινοβολία εμποδίζει 
το γκριζάρισμα ακόμα και από 
τον ισχυρότερο ήλιο, χωρίς καμία 
αλλαγή στο φυσικό χρώμα της 
επιφάνειας. Αυξάνει την υδατο-
απωθητική ιδιότητα του μπαμπού.

Το μπαμπού είναι ένα από τα πιο σημαντικά, 
φυσικά υποκατάστατα των σκληρών ξύλων που 
αντλούνται από τα απειλούμενα τροπικά δάση και 
χρησιμοποιείται για μια μεγάλη ποικιλία σκοπών. 
Η αντοχή του μπαμπού, η ευκαμψία, η ομαλότητα 
και η ελαφρότητα του - σε συνδυασμό με τη 
σκληρότητα -   καθιστούν δυνατή τη μετατροπή 
του σε πολλά διαφορετικά σχήματα, π.χ. 
ανθεκτικά έπιπλα, χειροτεχνήματα, φράχτες κλπ. 

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

• Προστατευτικό τελείωμα σε μπαμπού

• Προστασία από τις καιρικές συνθήκες 
και την UV ακτινοβολία

• Προστατεύει από το γκριζάρισμα και την 
ξηρασία

• Ημίστιλπνο τελείωμα

TRANSLUCENT 

BONDEX  
BAMBOO CARE
UV-protective technology 10
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Το Bondex Bamboo Decking 
Care είναι ένα διάφανο, 
υδροαπωθητικό εμποτιστικό 
ξύλου βάσεως νεφτιού, 
αποκλειστικά για καταστρώματα 
από μπαμπού.

Το Bondex Bamboo Decking Care προστατεύει 
την επιφάνεια από μούχλα, μύκητες και ακτίνες 
UV και προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 
σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα.

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

• Καταστρώματα μπαμπού

TRANSLUCENT 

BONDEX BAMBOO 
DECKING CARE
UV-protective technology 10
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Εξωτερική χρήση

Προστασία του φιλμ από τη 
μούχλα και τους μύκητες

Προστασία UV

Στεγνώνει σε 12 ώρες

Απόδοση: 15-18 m2/l
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Το BONDEX Regatta είναι ένα 
βερνίκι υψηλής στιλπνότητας, 
βάσεως νεφτιού, το οποίο 
προσφέρει αντίσταση στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Το BONDEX 
Regatta Yacht Varnish προσφέρει 
επιπλέον UV προστασία και είναι 
αδιαπέραστο από το νερό.

Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΑΦΗ

• Χρήση σε σκάφη πάνω από τα ύφαλα 
εσωτερικά/εξωτερικα

VARNISH

BONDEX REGATTA
High Gloss Yacht Varnish

Εσωτερική και εξωτερική 
χρήση

Μεγάλη αντοχή στη φθορά

Περιέχει φίλτρο UV

Πολύ γυαλιστερό

Επόμενο χέρι σε 6 ώρες

Απόδοση: 10-14 m2/l
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Διαθέσιμο σε 
ματ, σατινέ και γυαλιστερό

Το BONDEX Floor είναι ένα 
βερνίκι δαπέδου με βάση το 
νερό, το οποίο προσφέρει ένα 
πολύ ανθεκτικό φινίρισμα.

Το BONDEX Floor είναι ένα βερνίκι δαπέδου 
ακρυλικής βάσης νερού, το οποίο στεγνώνει  
πολύ γρήγορα και έχει χαμηλή οσμή. Στεγνό 
στην αφή σε μόλις 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να εφαρμόσετε 3 χέρια σε μια μέρα 
και να επιστρέψετε γρήγορα τα έπιπλά στο 
σαλόνι σας!

Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξύλινα πατώματα

• Ξύλινες σκάλες

• Φελλό

• Κουπαστές

VARNISH

BONDEX FLOOR
Quick Drying Floor Varnish

Εσωτερική χρήση

Ταχυστέγνωτο: Στεγνό
στην αφή σε 30 λεπτά

3 χέρια σε 1 ημέρα

Απόδοση: 12 m2/l
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729/905 Teak         

725/906 Palisander        

716/916 Natural Oak   

722/922 Oak         

726/926 Chestnut    

730/930 Ebony    

728/904 Oregon Pine    

703/903 Antique Pine    

701/901 Pitch Pine    

710/910 Pine     

713/913 Iroko     

668/968 Red Mahogany      

BONDEX TRANSLUCENT COLOUR GUIDE48



800 White       

753 Nordic Grey   

791 Earth Stone   

743/909 Redwood    

738/908 Macassar     

740/940 Golden Oak    

731/931 Nut Brown         

733/907 Walnut    

900 Clear         

Τα Preserve, Long Live UV, Regatta, Bamboo Care και 
Bamboo Decking Care, είναι διαθέσιμα μόνο σε διάφανα.

Το Floor είναι διαθέσιμο σε ματ, σατινέ ή γυαλιστερό.

Κάποια από τα χρώματα εμφανίζονται ως πρόταση και 
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο ράφι.
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BONDEX OPAQUE COLOUR GUIDE

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστή επιλογή χρώματος, συνιστούμε 
να δοκιμάσετε το χρώμα στο περιβάλλον όπου θα εφαρμοστεί. Σας συνιστούμε 
να αγοράσετε μια μικρή ποσότητα (0,75 L) του επιλεγμένου χρώματος και να την 
εφαρμόσετε σε ένα σανίδι ξύλου, το οποίο μπορείτε να μετακινήσετε μέσα στο 
χώρο, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε το χρώμα με διαφορετικό φως και σκιά.

Champaign

Sahara

Blue Lagoon

Sand

Brick

Snow White

Vintage Blue

Norway Green

Terra

Κάποια από τα χρώματα εμφανίζονται ως πρόταση 
και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο ράφι.
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Oι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
φυλλάδιο αφορούν γενικές πληροφορίες. Oι 
πληροφορίες παρέχονται από την PPG Export DK 
και ενώ επιδιώκουμε να διατηρούμε τις πληροφορίες 
ενημερωμένες και σωστές, δεν παρέχουμε  καμία 
εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την πληρότητα, την 
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη 
διαθεσιμότητα σε σχέση με προϊόντα, υπηρεσίες, 
χρήση προϊόντων ή τη διαθεσιμότητα προϊόντων ή 
/ και χρωμάτων που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για 
τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης, χωρίς 
περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή 
ζημίας ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας σε σχέση με 
τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο.             
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
www.bondex.gr
www.bondexwood.com

PPG Coatings Danmark A/S
Export Denmark
Gladsaxevej 300
DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00
E-mail: export@ppg.com

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας:
Μίμης Περαχιά ΑΕ
Ιωνία, 570 08, Τ.Θ. 1372
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 77 83 50
E-mail: info@bondex.gr
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