Προϊόντα Επιπλοποιίας

Η Basic είναι μια εταιρία παραγωγής βερνικιών και χρωμάτων για ξύλο. Τα
συστήματα της εταιρίας μας απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες
επιπλοποιούς και ξυλουργούς.
Με ενεργή παρουσία στον χώρο του ξύλου από το 2009 μπορούμε να σας
προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο. Στοχεύουμε στην ποιότητα και προσπαθούμε πάντοτε να παρέχουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας στην
Θεσσαλονίκη. Λόγω της ιδιαιτερότητας του ξύλου και των υλικών επιπλοποιίας
θέλουμε να διατηρήσουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας και έτσι
αναλαμβάνουμε την άμεση εξυπηρέτησή σας σε όλη την Ελλάδα με το δίκτυο
μεταφορικών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε λύσεις σε επαγγελματίες του ξύλου
χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που έχουμε συλλέξει και την τεχνολογία που
έχουμε διαθέσιμη για να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε
ανταγωνιστικές τιμές.

Βαφές Ξύλου

Οι βαφές Ξύλου της Basic χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Οι βαφές
είναι διαθέσιμες σε αποχρώσεις που υπάρχουν στα χρωματολόγια βαφών ξύλου
της εταιρίας μας. Σε περίπτωση που έχετε κάποια ιδιαίτερη απόχρωση
αναλαμβάνουμε την προσαρμογή της βαφής στην απόχρωση που θέλετε.

Βαφές σε υδάτινο μέσο
Βαφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για ξύλο που θα παραμείνει σε
εσωτερικό χώρο. Οι βαφές αυτές είναι βασισμένες σε ακρυλικό γαλάκτωμα και
προσδένουν με το ξύλο για να αποτραπεί η μεταφορά χρωστικής στα επόμενα
στρώματα βερνικιών. Απορροφώνται πλήρως από το ξύλο και προστατεύουν
την επιφάνεια. Ταυτόχρονα εγκλωβίζουν τις φυσικές ουσίες που υπάρχουν στο
ξύλο και αποτρέπουν την αλληλεπίδρασή τους με το βερνίκι. Οι βαφές αυτές
συνήθως έχουν μια κατανάλωση της τάξης των 10 τετραγωνικών μέτρων ανά
λίτρο. Εφαρμόζονται με σφουγγάρι ή πινέλο.

Βαφές και συμπυκνωμένες χρωστικές σε διαλυτικό
Βαφές για διόρθωση αποχρώσεων και για χρήση σε βερνίκι. Οι ειδικές
διάφανες χρωστικές που χρησιμοποιούμε επιτρέπουν την χρώση του βερνικιού
για να διορθώσουμε αποχρώσεις ή να αναπαλαιώσουμε έπιπλα. Μόνο για
εσωτερική χρήση.

Βαφές διαλυτικού για εξωτερικό χώρο
Ειδικές βαφές για χρήση σε ξύλα εξωτερικού χώρου όπως π.χ. έπιπλα
κήπου. Χρησιμοποιούνται επίσης για βαφή παρκέ εξωτερικού χώρου πριν το
βερνίκι.

Υποστρώματα

Υποστρώματα Πολυουρεθάνης διαλυτικού 2 συστατικών
Τα υποστρώματα SBS-15F και SBS-25F είναι διάφανα σήλερ για χρήση σε
ξύλο. Ο κωδικός 15F είναι για ξύλα με ρηχό πόρο και ο κωδικός 25F είναι για ξύλα
με βαθύτερους πόρους. Και τα δύο υλικά χρησιμοποιούνται με τον σκληρυντή
HBS-234 σε αναλογία 2:1 και προτείνεται η προσθήκη 20% διαλυτικού BS-45 ή BS30. Τα υποστρώματα πολυουρεθάνης ενδείκνυνται μόνο για χρήση σε εσωτερικό
χώρο. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα
ανά λίτρο.

Υπόστρωμα Ακρυλικό διαλυτικού 2 συστατικών
Το υπόστρωμα SABS-10F είναι ένα διάφανο υπόστρωμα με βάση ακρυλικές
ρητίνες 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται με τον σκληρυντή HBS-AC σε αναλογία
10:1 και αραιώνεται με διαλυτικό BS-45 ή BS-30 σε αναλογία 20%. Το ακρυλικό
υπόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ξύλα σε εξωτερικό χώρο. Το
Ακρυλικό υπόστρωμα σκληραίνει πολύ γρήγορα και δημιουργεί ένα πολύ
καθαρό φιλμ που διατηρεί την απόχρωση του ξύλου και δεν κιτρινίζει. Η κάλυψη
που θα έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Λευκό ή Χρωματιστό Υπόστρωμα (Σουρφασέρ) διαλυτικού 2
συστατικών
Το λευκό υπόστρωμα SWBS-60F είναι ένα σύστημα 2 συστατικών που
διατίθεται σε λευκό χρώμα. Εναλλακτικά μπορεί να χρωματιστεί και σε
αποχρώσεις της επιλογής σας από χρωματολόγια της RAL, NOVA ή NCS.
Χρησιμοποιείται με τον σκληρυντή HBS-260 σε αναλογία 2:1 και αραιώνεται με
διαλυτικό BS-45 ή BS-30 σε αναλογία 20 - 30%. Τα υποστρώματα πολυουρεθάνης
ενδείκνυνται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό
το υλικό είναι περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Λευκό Υπόστρωμα (Σουρφασέρ) Νερού – 1 συστατικού
Το λευκό υπόστρωμα WSWBS-40F είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα με
ειδική ακρυλική ρητίνη η οποία επιτρέπει την επαναβαφή με συστήματα
διαλυτικού. Είναι ένα πολύ ανθεκτικό υπόστρωμα το οποίο έχει πρόσφυση σε
ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα. Κατά την
εφαρμογή προτείνεται η αραίωση 10 - 20% με καθαρό νερό. Η κάλυψη που θα
έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκια

Βερνίκια Πολυουρεθάνης διαλυτικού 2 συστατικών Ματ
Τα βερνίκια της σειράς VBS είναι διαθέσιμα από 5 έως 80 Gloss ανάλογα με
την στιλπνότητα που επιθυμούμε. Δουλεύονται σε συνδυασμό με τον σκληρυντή
HBS-234 σε αναλογία 2:1. Προτείνεται η αραίωση 20% με διαλυτικό BS-45. Τα
βερνίκια Πολυουρεθάνης προορίζονται μόνο για εσωτερικό χώρο. Στεγνώνουν
γρήγορα και δίνουν ένα ομοιόμορφο φιλμ με ιδιαίτερη αφή. Η κάλυψη που θα
έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου 9 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκια Ακρυλικά διαλυτικού 2 συστατικών Ματ
Τα βερνίκια της σειράς VABS είναι διαθέσιμα από 5 έως 80 Gloss ανάλογα
με την στιλπνότητα που επιθυμούμε. Δουλεύονται σε συνδυασμό με τον
σκληρυντή HBS-AC σε αναλογία 10:1. Προτείνεται η αραίωση 20% με διαλυτικό
BS-45. Τα Ακρυλικά βερνίκια προορίζονται για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Στεγνώνουν πολύ γρήγορα και δίνουν ένα ομοιόμορφο φιλμ που διατηρεί άριστα
την απόχρωση του ξύλου και δεν κιτρινίζει. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό το
υλικό είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκι Πολυουρεθάνης διαλυτικού 2 συστατικών Γυαλιστερά
Το βερνίκι VBS-100GL είναι ένα βερνίκι επιπλοποιίας 2 συστατικών που μας
δίνει ένα πολύ γυαλιστερό και σκληρό φιλμ. Ανάλογα με την ταχύτητα
στεγνώματος υπάρχουν διαθέσιμοι 2 σκληρυντές για αυτό το βερνίκι. Αυτοί είναι
οι HBS-GL & HBS-HGL οι οποίοι αναμιγνύονται σε αναλογία 1:1 με το βερνίκι. Ο
καταλύτης HBS-GL δίνει ένα πολύ γρήγορο στέγνωμα και ένα φιλμ που είναι πολύ
γυαλιστερό. Ο καταλύτης HBS-HGL δίνει αργότερο στέγνωμα και ένα φιλμ που
είναι ακόμη πιο γυαλιστερό και ανθεκτικό. Προτείνεται για εσωτερικό χώρο.
Αραιώνεται με διαλυτικό BS-47 σε αναλογία 20%. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό
το υλικό είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκι Ακρυλικό διαλυτικού 2 συστατικών Γυαλιστερά
Το βερνίκι VABS-100GL είναι ένα βερνίκι επιπλοποιίας 2 συστατικών. Δίνει
ένα πολύ γυαλιστερό φιλμ το οποίο δεν κιτρινίζει και διατηρεί την απόχρωση του
ξύλου. Επίσης έχει αντοχές Αναμιγνύεται με τον καταλύτη HBS-ACR σε αναλογία
2:1. Αραιώνεται με διαλυτικό BS-47 σε αναλογία 20%. Η κάλυψη που θα έχετε με
αυτό το υλικό είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκια Εξ. Χρήσης Πολ/θάνης διαλυτικού 2 συστατικών
Τα βερνίκια της σειράς VEBS είναι διαθέσιμα σε 20, 50 & 80 Gloss ανάλογα
με την στιλπνότητα που επιθυμούμε. Δίνουν ένα πολύ ανθεκτικό φιλμ με εξαιρετική
μαλακή αφή. Το τελικό βερνίκι έχει πολύ καλές αντοχές για εξωτερική χρήση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρκέ εξωτερικού χώρου. Ο σκληρυντής του
είναι ο HBS-110 και αναμιγνύεται σε αναλογία 2:1. Προτείνεται η αράιωση με
διαλυτικό BS-45 μέχρι 20%. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου
10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκιa Νερού 1 συστατικού
Τa βερνίκιa WBGVE είναι διαθέσιμα σε 20 & 50 Gloss ανάλογα με την
στιλπνότητα που επιθυμούμε. Δίνουν ένα σκληρό φιλμ με μαλακή αφή. Είναι
βασισμένα σε ακρυλικά γαλακτώματα και έχουν καλές αντοχές για χρήση σε
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Τα βερνίκια νερού δεν έχουν έντονη μυρωδιά και
είναι φιλικά προς το περιβάλλον όσον αφορά τα πτητικά οργανικά συστατικά
τους. Αραιώνονται έως 10% με καθαρό νερό και εφαρμόζονται εύκολα με πιστόλι
ή πινέλο. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό το υλικό είναι περίπου 8 τετραγωνικά
μέτρα ανά λίτρο.

Βερνίκια Νερού 2 συστατικών
Τα βερνίκια της σειράς WBEX αποτελούν την πιο αποτελεσματική λύση για
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Είναι διαθέσιμα σε 20, 50 & 80 Gloss
ανάλογα με την στιλπνότητα που επιθυμούμε. Τα βερνίκια νερού δεν έχουν έντονη
μυρωδιά και είναι φιλικά προς το περιβάλλον όσον αφορά τα πτητικά οργανικά
συστατικά τους. Ο σκληρυντής τους είναι ο WBH-100 και αναμιγνύονται σε
αναλογία 10:1. Τα βερνίκια αυτά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε εξωτερικό χώρο και
χρησιμοποιούνται και ως βερνίκια πατωμάτων. Προτείνεται η αραίωσή τους με
καθαρό νερό σε αναλογία 10%. Η κάλυψη που θα έχετε με αυτό το υλικό είναι
περίπου 8 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Λάκες

Λάκες Πολυουρεθάνης διαλυτικού 2 συστατικών
Οι λάκες της εταιρίας μας είναι διαθέσιμες σε αποχρώσεις RAL, NOVA &
NCS. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορούμε να παράγουμε λάκα πολ/θάνης
σε όλες τις στιλπνότητες από 5 έως 80 Gloss. Ο σκληρυντής της λάκας είναι ο
HBS-R20 και η αναλογία ανάμιξης είναι 2:1. Προτείνεται η αραίωση 10% με
διαλυτικό BS-45. Οι λάκες Πολυουρεθάνης προορίζονται για χρήση σε εσωτερικό
χώρο. Η τιμή της λάκας υπολογίζεται με βάση τις χρωστικές. Η κάλυψη που θα
έχετε είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Λάκες Ακρυλικές διαλυτικού 2 συστατικών
Οι λάκες της εταιρίας μας είναι διαθέσιμες σε αποχρώσεις RAL, NOVA &
NCS. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορούμε να παράγουμε ακρυλική λάκα σε
όλες τις στιλπνότητες από 5 έως 100 Gloss. Ο σκληρυντής της ακρυλικής λάκας
είναι ο HBS-AC και η αναλογία ανάμιξης είναι 10:1. Προτείνεται η αραίωση 10% με
διαλυτικό BS-45. Οι ακρυλικές λάκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε
εξωτερικό χώρο. Η τιμή της λάκας υπολογίζεται με βάση τις χρωστικές. Η κάλυψη
που θα έχετε είναι περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.

Λάκες Ακρυλικές Νερού 2 συστατικών
Οι λάκες της εταιρίας μας χρωματίζονται σε αποχρώσεις RAL, NOVA &
NCS. Οι ακρυλικές λάκες νερού είναι διαθέσιμες σε 20, 50 & 80 Gloss. Ο
σκληρυντής της λάκας νερού είναι ο WBH-100 και η αναλογία ανάμιξης είναι 10:1.
Προτείνεται η αραίωση 10% με καθαρό νερό πριν την εφαρμογή. Οι ακρυλικές
λάκες νερού 2 συστατικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εξωτερικό χώρο.
Οι λάκες νερού δεν έχουν έντονη μυρωδιά και είναι φιλικά προς το περιβάλλον
όσον αφορά τα πτητικά οργανικά συστατικά τους. Η τιμή της λάκας υπολογίζεται
με βάση τις χρωστικές. Η κάλυψη που θα έχετε είναι περίπου 8 τετραγωνικά μέτρα
ανά λίτρο.

Διαλυτικά

Διαλυτικό BS-20 Nitro
Το κλασσικό διαλυτικό Νίτρου για καθαρισμό εργαλείων.

Διαλυτικό BS-30 Πολυουρεθάνης Γρήγορο
Γρήγορο διαλυτικό για χρήση με υποστρώματα 2 συστατικών.

Διαλυτικό BS-35 Πολυουρεθάνης Πολύ Γρήγορο
Πολύ γρήγορο διαλυτικό για χρήση σε υποστρώματα 2 συστατικών.

Διαλυτικό BS-45 Πολυουρεθάνης
Διαλυτικό για χρήση με όλα τα συστήματα πολυουρεθάνης. Είναι πιο αργό
από τα BS-30 & BS-35 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ ίσου καλά σε λάκες και
βερνίκια.

Διαλυτικό BS-46 Πολυουρεθάνης Αργό
Διαλυτικό αργό πολυουρεθάνης. Ενδείκνυται για τους θερμούς μήνες του
καλοκαιριού ή για γυαλιστερά βερνίκια

Διαλυτικό BS-47 Πολυουρεθάνης για Γυαλιστερά
Αργό διαλυτικό για γυαλιστερά βερνίκια και λάκες 2 συστατικών.

Διαλυτικό BS-200 Ασετόν
Μετουσιωμένη ακετόνη για καθαρισμό εργαλείων βαφής.

Διαλυτικό BS-60 White Spirit
Νέφτι για αραίωση βαφών διαλυτικού και για καθαρισμό εργαλείων
βαφής.

Σκληρυντές

Σκληρυντής HBS-234 για Βερνίκι και Προεργασία Πολ/θάνης
Ο κλασσικός σκληρυντής για συστήματα πολυουρεθάνης 2 συστατικών.

Σκληρυντής HBS-260 για χρωματιστά Υποστρώματα Πολ/θάνης
Ο κλασσικός σκληρυντής για χρωματιστά υποστρώματα (σουρφασέρ)
πολυουρεθάνης 2 συστατικών.

Γρήγορος σκληρυντής HBS-260F για χρωματιστά Υποστρώματα
Πολ/θάνης
Σκληρυντής για χρωματιστά υποστρώματα (σουρφασέρ) πολυουρεθάνης
2 συστατικών.

Σκληρυντής HBS-AC για Ακρυλικό Βερνίκι και Προεργασία
Σκληρυντής για ακρυλικά συστήματα 2 συστατικών.

Σκληρυντής HBS-NY για Λευκή Λάκα 2 συστατικών
Σκληρυντής μη-κιτρινίζον για Λευκές λάκες 2 συστατικών Πολ/θάνης

Σκληρυντής HBS-R20 για Χρωματιστές Λάκες 2 συστατικών
Σκληρυντής μη-κιτρινίζον για χρωματιστές λάκες 2 συστατικών Πολ/θάνης

Σκληρυντής HBS-110 για Βερνίκια Εξ. Χρήσης 2 συστατικών
Σκληρυντής βερνικιών πολ/θάνης εξωτερικής χρήσης

Σκληρυντής WBH-100 για Βερνίκια & Λάκες Νερού 2 συστατικών
Ειδικός σκληρυντής για συστήματα νερού 2 συστατικών

Ειδικά προϊόντα

Μαρκαδόροι επιδιόρθωσης
Ειδικοί μαρκαδόροι για την επιδιόρθωση
μικροχτυπημάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πριν το βερνίκωμα αλλά και μετά. Είναι διαθέσιμοι σε
όλες τις αποχρώσεις των χρωματολογίων της εταιρίας
Basic.

Τεχνοτροπία Μάρμαρο (Αράχνη)
Ένα ειδικό υλικό το οποίο εφαρμόζεται πάνω από
χρωματιστό υπόστρωμα και δίνει την όψη μαρμάρου.
Χρησιμοποιείται με πιστόλι βαφής μόνο. Συνήθως
εφαρμόζεται πάνω σε MDF.

Πατίνα Ξύλου Basic
Οι ειδικές πατίνες για ξύλο της εταιρίας μας. Η
ιδιαίτερη πατίνα ξύλου δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα
που επιτυγχάνεται μόνο με την Πατίνα Ξύλου Basic.
Διαθέσιμη σε όλες τις αποχρώσεις RAL, NOVA & NCS
καθώς και σε επιλεγμένες αποχρώσεις στα
χρωματολόγια βαφών ξύλου της εταιρίας.

Basic Χημικά Μ.Ε.Π.Ε.
Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας
Τ.Κ. : 54500
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2310 784 100 Φαξ : 2310 784 102

