
DUROLIN 200 Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες

4.6 Προϊόντα για ταπετσαρίες

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη 
σε μορφή πούδρας, για συγκόλληση 
χάρτινων ταπετσαριών σε τοίχους. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Εύκολη αραίωση μόνο με νερό
•  Υψηλή απόδοση
•  Ευκολία εφαρμογής
•  Γρήγορο στέγνωμα, χωρίς λεκέδες 
•  Εξαιρετική αρχική δύναμη συγκόλ-

λησης
•  Ανθεκτική στην υγρασία και τις θερ-

μοκρασιακές μεταβολές 
•  Ανθεκτική στα αλκάλια των ασβε-

στοκονιαμάτων, γυψοκονιαμάτων και 
τσιμεντοκονιαμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROLIN 200 παρέχει τη δυνατό-
τητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των 
ταπετσαριών με χάρτινη πλάτη. Είναι 
κατάλληλη και για αφισοκόλληση.
Για βινυλικές και βαριές ταπετσαρίες 
συνιστάται η εφαρμογή της DUROLIN 
300 της DUROSTICK. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, 
ομοιόμορφα απορροφητικές, στεγνές, 
καθαρές, χωρίς λάδια, ελεύθερες από 
σκόνες, σαθρά σημεία και απόλυτα επί-
πεδες. Για μη επίπεδες επιφάνειες 
προτείνεται η εφαρμογή του υπέρλεπτου 
στόκου σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P 

ή του καλυπτικού στόκου σπατουλαρί-
σματος POWDER COAT της DUROSTICK, 
ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας. 
Τοιχοποιίες με αποχρώσεις που μπορεί 
να διαπεράσουν την ταπετσαρία βάφο-
νται με λευκό χρώμα. Φουσκωμένα ή 
ξεφλουδισμένα χρώματα απομακρύ-
νονται επιμελώς. Το ποσοστό υγρασίας 
πρέπει να είναι αυτό που ορίζεται από 
τον κατασκευαστή της ταπετσαρίας. 
Εάν υπάρχει ήδη ταπετσαρία, αφαιρέστε 
την με διαβρωτικό ταπετσαρίας ή με 
χλιαρό νερό. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά 
υποστρώματα προηγείται αστάρωμα με 
το ίδιο υλικό.

2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το σακουλάκι σε καθαρό 
δοχείο με κρύο νερό, σύμφωνα με την 
ενότητα ‘ΑΡΑΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ’, ανα-
κατεύοντας καλά για 30 δευτερόλεπτα. 
Μετά από 20-30 λεπτά, επαναλαμβάνου-
με την ανάδευση. Η κόλλα είναι έτοιμη 
για χρήση.
Απλώνουμε την κόλλα ομοιόμορφα στο 
πίσω μέρος της ταπετσαρίας με κα-
θαρή και μαλακή βούρτσα (πατρόγκα), 
τηρώντας τον χρόνο μουλιάσματος, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. Τοποθετούμε στον τοίχο και 
πιέζουμε με ρολό από επάνω προς τα 
κάτω και από το κέντρο προς τις άκρες 
για να φύγει η περίσσεια της κόλλας. 
Τα υπολείμματά της καθαρίζονται 
άμεσα με καθαρό νερό και σφουγγάρι 
ή με υγρό πανί. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας 
με χλιαρό νερό.

ΑΡΑΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως αστάρι: 150gr/10lt νερού/80m2. 
Ελαφριές ταπετσαρίες: 150gr/8lt νερού/50m2/10 ρολά*.
Κανονικές ταπετσαρίες: 150gr/7lt νερού/40m2/8 ρολά*.
Βαριές ταπετσαρίες: 150gr/6lt νερού/30m2/6 ρολά*.
*Ρολό διαστάσεων 10x0,53m.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
σε ξηρό και δροσερό μέρος, για 48 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•  Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε τοίχους με ανερ-
χόμενη υγρασία. Αν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας πρέπει να 
επιδιορθωθεί με το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
DUROSTICK D-1 και να τον αφήσετε να στεγνώσει.

•  Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος για τοποθέτηση μη 
πορωδών ταπετσαριών επάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.

•  Ταπετσαρίες σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν 
αρκετή ώρα πριν την τοποθέτησή τους, προκειμένου να ‘ισιώ-
σουν’ από το δίπλωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Χαρτοκιβώτιο 12 σακουλάκια των 150gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση - Μορφή Μεθυλοκυτταρίνη - Πούδρα

Μορφή - Χρώμα έτοιμης πάστας Παχύρρευστη πάστα - Διάφανο

pH πάστας Ουδέτερο, pH περίπου 7-8

Διαλυτότητα 30 λεπτά σε κρύο νερό

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +10°C έως +30°C 
και σχετική υγρασία αέρα < 65%

>18


