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STONE SEAL-V 
Ακρυλικό διαφανές βερνίκι πέτρας 

 
 
 
Ιδιότητες 

 
Το STONE SEAL-V είναι ένα διαφανές ακρυλικό βερνίκι με διαλύτες. Προσφέρει στα 
πορώδη υποστρώματα μετά τον εμποτισμό τους : 
 

 ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις 
 μεγάλη υδατωθητικότητα 
 προστασία από χημικές επιδράσεις της ατμόσφαιρας 
 αντίσταση στην επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 
Εφαρμογές  

 
Το STONE SEAL-V χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό φυσικών λίθων, μαρμάρων, 
εμφανούς τοιχοποιϊας, κεραμικών υλικών, εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε 
κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Είναι ιδανικό για το τελικό φινίρισμα σταμπωτών δαπέδων από σκυρόδεμα. 
Προσφέρει στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται : 

 μακροχρόνια προστασία απέναντι στις καιρικές επιδράσεις και τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος 

 τόνωση του φυσικού χρώματος 
 δρα ενάντια στον σχηματισμό αλάτων, διότι αποτρέπει την απορρόφηση του 

νερού και των ρύπων 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Απόχρωση  διαφανές 
Πυκνότητα 0,90 kg/L 
    
Τρόπος χρήσης  

 
1. Υπόστρωμα 
 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό. Οι επιφάνειες υλικών που 
προσβάλλονται από διαλύτες πρέπει να καλύπτονται για λόγους προστασίας  
π.χ. βαμμένες επιφάνειες, μαστίχες αρμών κλπ.   
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2. Εφαρμογή  

 

Η εφαρμογή του STONE SEAL-V γίνεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό σε δύο 
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η πρώτη. 
Το υλικό είναι ετοιμόχρηστο και δεν επιδέχεται αραίωση. 
 
Κατανάλωση  
 

150 - 200 g/m2 ή 5 – 7 m2 /kg για κάθε στρώση. 
 
Αποθήκευση 
 

12 μήνες αποθηκευμένο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες 
μεταξύ + 5ο C έως + 35ο C. Το υλικό δεν πρέπει να εκτεθεί στην άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
 
Προφυλάξεις 
 

Το STONE SEAL-V περιέχει διαλύτες. Σε περίπτωση εφαρμογής σε κλειστούς χώρους 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για καλό αερισμό. 
Το STONE SEAL-V είναι ακίνδυνο για την υγεία μετά τη σκλήρυνσή του. Πριν την 
εφαρμογή πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες προφύλαξης που 
αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


