
Με φινίρισμα WOODTOUCH® που διατηρεί 

την φυσική αίσθηση της υφής του ξύλου.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ 
EMΠOTIΣMOY

Impregnant 
Protecteur

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΙMPREGNANT ΤΗΣ V33

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ !

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΥΦΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Με φινίρισμα WOODTOUCH® : για προστασία χωρίς 
ορατό επιφανειακό φιλμ.

Με ισχυρά φίλτρα Anti- UV ώστε το ξύλο να μην 
γκριζάρει, ούτε να σκουραίνει με τον καιρό.

Υψηλή αδιαβροχοποίηση του ξύλο.

Δεν ξεφλουδίζει.

Μικρό - διεισδυτικό, εισχωρεί βαθιά στους πόρους 
του ξύλου και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα λαδιού 
και βερνικιού εμποτισμού.

Αρκούν 2 στρώσεις για αποτελεσματική προστασία 
του ξύλου, με μόνο 3 ώρες αναμονή ανάμεσά τους. Σε 
μελλοντική επαναβαφή δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο.

Το ξύλο χρωματίζεται και ταυτόχρονα διατηρεί τη 
φυσική του αίσθηση.

• ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - 8 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
& ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ !
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NOVENTA A.E
Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι, 15232

www.v33.gr
info@noventa.gr

210 8218502, F: 210 8212555
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  Εσωτερικής - Eξωτερικής χρήσης
  Προστατεύει, διακοσμεί και αναζωογονεί το ξύλο
  Ιδανικό για κάθε ξύλινη επιφάνεια εκτός από δάπεδα

Βένγκε

Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού νερού που 
διατηρεί τη φυσική αίσθηση της υφής του ξύλου.

 
  Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα
   Φινίρισμα: Mat
  Σε φυσικές και διακοσμητικές αποχρώσεις
  Με φίλτρα Anti -UV
  Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
  Anti - Drop τεχνολογία για να μην στάζει
  Εύκολη συντήρηση
  Απόδοση: 12 - 13 m2/l
  8 Χρόνια Εγγύηση

ΒΕΡΝΙΚΙΑ EMΠOTIΣMOY
Impregnant
Υψηλής διεισδυτικότητας βερνίκι εμποτισμού νερού 
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης με φινίρισμα 
WOODTOUCH®

Άχρωμο Λευκό

ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

ΛΑΔΙ ΒΕΡΝΙΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IMPREGNANT

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Σφένδαμος Καναδά Δρυς Ανοιχτή Αγριόπευκο Γκρι Οκουμέ Κόκκινη Καστανιά

Προστασία 
μέσα 

στο ξύλο

Προστασία 
στην επιφάνεια 

του ξύλου Διπλή προστασία 
και μέσα και στην επιφάνεια 

του ξύλου

12h3h

Χωρίς επιφανειακό φιλμ, 
το ξύλο διατηρεί την υφή του

Εύκολη ανανέωση, 
δεν απαιτεί τρίψιμο

Μοντέρνο αποτέλεσμα, 
με φυσική αίσθηση

Δεν ξεφλουδίζει, 
ούτε σπάει

ΟΠΩΣ MÉLÈZE, 
RED CEDAR, 

DOUGLAS

ΙΔΑΝΙΚΟ
ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 

ΞΥΛΑ 

ΤΕΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
και προστασία ακόμα και με 1 μόνο στρώση


