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Τι είναι το STANDEX
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Τώρα μπορείτε να έχετε μια νέα εμπειρία στο βάψιμο και το βερνίκωμα με το
Standex All in One . Ο συνδυασμός ρητινών, χρωστικών και πρόσθετων κάνει το
Standex All in One να είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τον ερασιτέχνη και τον
επαγγελματία του ξύλου.
Η νέα φόρμουλα All in One σας επιτρέπει να τελειώνετε γρηγορότερα κάθε
είδους ξυλουργική εργασία. Στεγνώνει προσδίδοντας μια σκληρή ομοιόμορφη
μεμβράνη που μοιάζει και δίνει την αίσθηση φινιρίσματος πολλαπλών
στρώσεων τριμμένων στο χέρι. Με το Standex All in One το ξύλο αποκτά
απαράμιλλη εμφάνιση βάθους. 
Απλώς απλώστε το και αφήστε το να στεγνώσει. Αυτό είναι! 
Σφραγίζει, βάφει και προστατεύει με μία εφαρμογή. Σε μαλακά κοκκώδη ξύλα
με ρόζους δίνει στο φινίρισμα εμφάνιση που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις
διεισδυτικές βαφές και τα συμβατικά βερνίκια.
Είναι κατάλληλο για μια σειρά εφαρμογών σε εσωτερική & εξωτερική ξυλεία,
πόρτες, έπιπλα, διακοσμητικά, παράθυρα κ.α.  
 

Για όλες τις ξύλινες επιφάνειες
Γρήγορο στέγνωμα
Χαμηλής οσμής
Δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και δεν
κιτρινίζει

  Πλεονεκτήματα
 

Έτοιμο προς χρήση χωρίς αραίωση
Εφαρμογή με πινέλο
Δυνατότητα ανάμιξης των χρωμάτων
μεταξύ τους.

Χρήση
 



Γυμνό ξύλο: Τρίψτε την επιφάνεια για να την λειάνετε χρησιμοποιώντας
γυαλόχαρτο. Τρίψτε μόνο προς την κατεύθυνση του κόκκου. Αφαιρέστε όλα τα ίχνη
σκόνης λείανσης.

Βερνικωμένη ξυλεία: Εάν το επιθυμείτε και είναι αυτό δυνατόν αφαιρέστε τελείως
την προηγούμενη επίστρωση χρησιμοποιώντας διαβρωτικό χρώμα ή τρίβοντας.
Αφαιρέστε όλα τα ίχνη σκόνης λείανσης. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν ή δε το
επιθυμείτε απλά τρίψτε ελαφριά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τα
υπολείμματα σκόνης.

 Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο με ένα φαρδύ επίπεδο αντικείμενο μέχρι να
αναμειχθεί η χρωστική ουσία και να γίνει ομοιόμορφο το χρώμα. Διατηρείται το
προϊόν καλά ανακατεμένο κατά τη χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από
ένα κουτιά, ανακατέψτε όλα τα κουτιά μαζί σε ένα μεγαλύτερο δοχείο για να
εξασφαλίσετε ομοιομορφία χρώματος.
Εφαρμόστε με καλής ποιότητας πινέλο σε δύο στρώσεις ανάλογα με το
απαιτούμενο βάθος χρώματος, αφήνοντας 2 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Απλώστε
το Standex προς την κατεύθυνση των ρόζων του ξύλου. Διατηρείτε το πινέλο πάντα
υγρό για βελτίωση της απόδοσης. 
Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το υλικό, πριν στεγνώσουν, με ένα καθαρό και
υγρό πανί. Μη βάφετε απέναντι από τον ήλιο, γιατί ενδέχεται όταν στεγνώσει το
υλικό, στο έργο σας να φαίνονται οι πινελιές.
Για καλύτερα αποτελέσματα, τρίψτε μεταξύ των στρώσεων χρησιμοποιώντας
γυαλόχαρτο No 240. 
Εάν θέλετε να δώσετε μεγαλύτερες αντοχές στο έργο σας, χρησιμοποιήστε ως
τελική στρώση το άχρωμο Standex Clear Water Based.
Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία σας με άφθονο νερό και αποθηκεύστε το
δοχείο σε δροσερό μέρος και μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γεμίστε τρύπες, ρωγμές και άλλα ελαττώματα  (γρατζουνιές) με το στόκο Standex
Wood Tone Putty Συνιστάται η εργασία αυτή να γίνεται μετά την εφαρμογή της πρώτης
στρώσης αυτού του προϊόντος, για ακριβή χρωματική αντιστοίχιση. Αφαιρέστε λεκέδες,
βρωμιά, κερί, γράσο και λάδι με νέφτι. 
 

ΜΗ ξεκινήσετε το τρίψιμο με πολύ λεπτό γυαλόχαρτο σε ημιτελές ξύλο. Προετοιμάστε
την επιφάνεια χρησιμοποιώντας μεσαίο γυαλόχαρτο πρώτα και μετά προχωρήστε σε
λεπτότερους βαθμούς. Στα περισσότερα ακατέργαστα ξύλα, ξεκινήστε το τρίψιμο προς
την κατεύθυνση του κόκκου χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο Νο120-150 πριν το
βάψετε και δουλέψτε μέχρι το γυαλόχαρτο Νο220. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Προετοιμασία-Εφαρμογή



Δεδομένου ότι το ξύλο είναι προϊόν της φύσης, μπορεί να διαφέρει από
δέντρο σε δέντρο, ακόμη και στα ίδια είδη ξύλου. Αποφύγετε τις
εκπλήξεις: Πρώτα δοκιμάστε την απόχρωση που σκέφτεστε σε ένα
δυσδιάκριτο σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το χρώμα σε συνδυασμό με το
φυσικό χρώμα του ξύλου παράγει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
Σε ξύλα με μεγάλους, ανοιχτούς πόρους, όπως δρυς, μαόνι, αυξήστε την
πίεσή σας για να δουλέψετε το χρώμα στους πόρους. Το τρίψιμο ή το
βούρτσισμα ανάποδα στην κατεύθυνση του κόκκου θα βοηθήσει να γεμίσετε
τους βαθιούς πόρους με το χρώμα. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα βερνικιού,
δίνοντας στο ξύλο άφθονη ποσότητα για να απορροφήσει.
Αφαιρέστε μεντεσέδες, λαβές, πόμολα ή έλξεις πριν ξεκινήσετε το
φινίρισμα. Το Standex ενδέχεται να αλλάξει το χρώμα οποιουδήποτε
μεταλλικού υλικού.
Αφού τρίψετε καλά το έργο, το επόμενο βήμα είναι να απαλλαγείτε από όλα
τα υπολείμματα λείανσης. Ξεκινήστε σκουπίζοντας το έργο με ηλεκτρική
σκούπα όσο καλύτερα μπορείτε. Μετά το σκούπισμα, περάστε ολόκληρο το
έργο μία ή δύο φορές με ένα κολλώδες πανί για να αφαιρέσετε τυχόν
υπολειπόμενη λεπτή σκόνη.
Η εφαρμογή πολλαπλών στρώσεων προκαλεί εμβάθυνση του χρώματος.
Όταν εφαρμόζεται πάνω από βερνικωμένο ξύλο, είναι μια καλή επιλογή για
την αναζωογόνηση φθαρμένων επιφανειών αλλά θα πρέπει να επιλεχθεί
απόχρωση ελαφρώς σκουρότερη από την υπάρχουσα.
Τα πολύ υψηλής ποιότητας κομμάτια επεξεργασίας ξύλου μπορεί να μην
είναι το καλύτερο μέρος για να χρησιμοποιήσετε το standex ενός βήματος,
αλλά έχουν έναν απολύτως αποδεκτό ρόλο σε άλλες εφαρμογές.
To Standex μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο μαλακής τρίχας κατά
προτίμηση μια βούρτσα με συνθετικές τρίχες. Η επιλογή του σωστού πινέλου
θα σας βοηθήσει στο άπλωμα  και την εύκολη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε
βούρτσες με φυσικές τρίχες, καθώς αυτές οι τρίχες είναι κορεσμένες και
χαλαρές. Ανεξάρτητα από τον τύπο βούρτσας που χρησιμοποιείτε, αγοράστε
ένα καλό πινέλο και φροντίστε το. Εάν πρόκειται να ξοδέψετε τα χρήματα
για να αγοράσετε μια καλή βούρτσα, κρατήστε την καθαρή και αυτή ..θα σας
ανταμείψει με καλύτερα φινιρίσματα!

 

Συμβουλές
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Κωδικός Απόχρωση

127 Δρυς

225 Μαόνι

120 Φυσικό

109 Πεύκο

136 Αγγλική καρυδιά

167 Καρυδιά

115 Παλίσανδρος

218 Βέγκε

126 Καστανιά

900 Άχρωμο

216 Όρεγκον
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Κατάλογος αποχρώσεων
Αναζητάτε φυσική δύναμη χρώματος; Το ακατέργαστο φυσικό ξύλο αλλά
και το επικαλυμμένο ξύλο, …αγαπούν τα βερνίκια αυτά. Διεισδύουν μέχρι τις
ίνες του ξύλου για να δώσουν μια ένταση χρώματος, χωρίς να καλύπτουν το
"ζεστό" κόκκο του ξύλου. Αρμονικοί χρωματισμοί σε απαλό κίτρινο λεμονί,
φρέσκο πράσινο τσάι ή ονειρεμένο της παπαρούνας και αρχοντικό μαόνι
μεταμορφώνουν καρέκλες, δίσκους ή μικρά σεντούκια σε ελκυστικά
καθημερινά αντικείμενα. Η εφαρμογή αυτού του υπέροχου βερνικιού παρέχει
προστασία που διαρκεί ακόμα και όταν τα αντικείμενα είναι εκτεθειμένα στα
στοιχεία της φύσης.
 

Κωδικός Απόχρωση

111 Ελατο-πράσινο

150 Μπλε

260 Γκρι

101 Καφέ

118 Κόκκινο μαόνι

1058 Γαλάζιο

1170 Βιολετί

1007 Κίτρινο λεμονί

1039 Πράσινο τσάι

1158 Ροζ άνθος

1138 Παπαρούνα
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Συσκευασία
Tο Standex κυκλοφορεί σε δοχείο των 200 ml σε όλες τις αποχρώσεις CLASSIC (τριψήφιοι
κωδικοί), καθώς και σε δοχείο των 300 ml σε επιλεγμένες αποχρώσεις της ίδιας σειράς. Οι
αποχρώσεις της σειράς TRENDY (τετραψήφιοι κωδικοί), κυκλοφορούν μόνο στο δοχείο των
300 ml. Το περιεχόμενο των 200 ml  είναι ικανό για να καλύψει μέχρι από 1,5 μέχρι 2
τετραγωνικά μέτρα ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Μετά τη χρήση θα
πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό μέρος μακριά από τα παιδιά.

 



www.kolla.gr
info@kolla.gr
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