1.4 Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

DUROSTICK D-22 Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό μαρμάρων & γρανιτών
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, με
υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro
technology).
Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται
ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν
ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά. ‘Αποτρέπει’ την απορρόφηση
λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικίδιων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος

0,77±0,04kg/lt

Στιλπνότητα

Ματ

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Βατότητα

Μετά από 12 ώρες

Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης

2 χρόνια (εξωτερική αδιαβροχοποίηση)
5 χρόνια (εσωτερική αδιαβροχοποίηση)

Συντελεστής απορρόφησης νερού

W ≤ 0,5 kg/m²√h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε
Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει
κατά μέγιστο 672 gr/lt Π.Ο.Ε.

Η εύκολη και γρήγορη εφαρμογή του
DUROSTICK D-22 σε επενδύσεις από
μάρμαρο και γρανίτες, σε όψεις κτιρίων, εμποδίζει για τουλάχιστον 4
χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα
τον ευκολότερο καθαρισμό τους. Είναι απαραίτητο σε πάγκους κουζίνας,
σε πάγκους μπάνιου, σε σκαλοπάτια
(εικ.2), βότσαλα κάθε μεγέθους και
χρώματος. Προστατεύει διαχρονικά
την ιστορική και αισθητική αξία αγαλμάτων και μνημείων. Σε επενδυμένα δάπεδα και τοίχους, δεν ‘επιτρέπει’ στα άλατα και στα αλκάλια να
ανέλθουν προς την επιφάνεια και να
τη λεκιάσουν. Το D-22 προστατεύει

Εναλλακτικά, εάν η επένδυση αφορά μάρμαρα και γρανίτες σε εσωτερικούς χώρους ή και
σε εξωτερικούς που η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυμητή, προτείνεται η εφαρμογή του άοσμου, υδατικής βάσης προϊόντος νανοτεχνολογίας NANO PROOF MARMO DS-275 (σελ. 161)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

εικ. 1

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
To προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το
περιβάλλον.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Γυαλισμένες επιφάνειες
Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται δοκιμή (προληπτικά) για να διαπιστωθεί ότι η επιφάνεια μπορεί να
απορροφήσει το υλικό. Πριν την αδιαβροχοποίηση, για καλύτερα αποτελέσματα καθαρίζουμε με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN της
DUROSTICK για γυαλισμένα μάρμαρα
και γρανίτες.

Αγυάλιστες επιφάνειες

Στην περίπτωση αγυάλιστων παλαιωμένων και πολύ λεκιασμένων μαρμάρων, συνιστάται η χρήση καθαριστικού μαρμάρων D-21 της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή
To D-22 εφαρμόζεται ως έχει, με ρολό ή πινέλο, σε στεγνές επιφάνειες,
απαλλαγμένες από σκόνη. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης και το υλικό
απορροφάται άμεσα, τότε, συνιστάται
και δεύτερη επίστρωση όσο ακόμη είναι νωπή η πρώτη. Τυχόν υπολείμματα
απομακρύνονται με στεγνό και μαλακό
πανί, χωρίς χνούδι. Εάν επιθυμείτε οι
επιφάνειες να γυαλίζουν, συνιστάται η
εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης μαρμάρων, ματ γρανιτών και cotto
D-25 της DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

100-150ml/m² ανά στρώση.

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 2,5lt

τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους (εικ.1), μετά το πότισμα
φυτών σε γλάστρες.

εικ. 2

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER
101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη
χρήση τους.

