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4. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΗΣ.

 BΑΦΗ .

Η Διαδικασία βαφής και η ποιότητα των χρωμάτων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

μακροχρόνιας αντοχής και καλαισθησίας των ξύλινων κουφωμάτων.

Μια ολόκληρη επιστήμη κρύβεται πίσω από την  τεχνική βαφής των ξύλινων κουφωμάτων . H  HAUFEN  διαθέτει 

μακρόχρονη εμπειρία 67 ετών στην κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων και κατ’ επέκταση τεράστια τεχνογνωσία 

στον τομέα των βαφών η οποία σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες  που εφαρμόζονται σήμερα θωρακίζει την 

επιφάνεια του ξύλου και προσφέρει τέλειο φινίρισμα και μακροχρόνια αντοχή χωρίς την ανάγκη συντήρησης. Η 

HAUFEN  χρησιμοποιεί Οικολογικά  υδροδιαλυτά χρώματα της κορυφαίας εταιρίας Sigma coatings μέλος του 

ομίλου PPG ή Teknos Gori  που εγγυώνται άριστη καλοφινιρισμένη επιφάνεια , μακροχρόνια αντοχή  σε σκληρές 

καιρικές συνθήκες  με εναλλαγές θερμοκρασίας / υγρασίας, αποτελεσματική προστασία της βαφής από τη 

υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV και εύκολη διαδικασία περιποίησης και συντήρησης.

Η διαδικασία βαφής των κουφωμάτων ξεκινάει με απεντόμωση και απομάκρυνση όλων των μυκήτων από το 

ξύλο. Πολλαπλές επιστρώσεις χρώματος ψεκάζονται κατόπιν στην επιφάνεια του ξύλου. Ο Κύκλος βαφής 

εκτελείται σε ρομποτικές εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικής βαφής και περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής 

στάδια :

• Εμποτισμός , το κούφωμα ψεκάζεται – εμβαπτίζεται πλήρως  με μυκητοκτόνα συντηρητικά συστατικά σε 
θάλαμο flowcoating.

• Διαδικασία στεγνώματος σε κλειστό χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία & υγρασία, ακολουθεί “αποχαρτάρισμα” 
της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα και με τα χέρια.

• Κύκλος ρομποτικής ηλεκτροστατικής βαφής τεσσάρων σταδίων με βερνίκι και χρωστικά συστατικά ή με 
χρώματα RAL. Mεταξύ όλων των σταδίων βαφής μεσολαβεί πάντα ο απαραίτητος χρόνος στεγνώματος , οι 
εργασίες αποχαρταρίσματος της επιφάνειας του ξύλου και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κάθε επιμέρους 
εργασίας έως και το τελικό χέρι.

Όλες οι βαφές είναι  “ανοικτού πόρου” με  ελαστικές ιδιότητες, ώστε  αφενός να επιτρέπουν στο ξύλο που είναι 
φυσική πρώτη ύλη να  “αναπνέει” , αφετέρου να εγγυώνται πλήρως την αποφυγή ρωγμών (σκασίματος) της 
επιφάνεια βαφής. Αποχρώσεις σε χρώματα ξύλου / RAL / NCS. 
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