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1.4 Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων1.4 Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

DUROSTICK D-22 Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό μαρμάρων & γρανιτών DUROSTICK D-25 Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον 
παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

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 συμβου-
λή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Πριν από τη χρήση, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του 
προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή - Χρώμα
Yγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν 
στεγνώσει

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

pH 8-9

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30°C έως +100°C

Χρόνος στεγνώματος Mία ώρα

Βατότητα Μετά από 3 ώρες

Φιλικό προς το περιβάλλον

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κε-
ρί και ειδικά πολυμερή, που προσφέ-
ρει εξαιρετική λάμψη και προστασία 
σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες 
και cotto, αναδεικνύοντας την αισθη-
τική τους.
Δημιουργεί μία διάφανη μεμβρά-
νη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, 
αντιστατικό και έχει ευχάριστο άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-25 συνιστάται ιδιαί-
τερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, 
διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμ-
ψη (εικ.1). 
Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, καθώς επίσης 
και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, 
αγάλματα κ.ά. 

 ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Tα παλιά μάρμαρα αφού καθαριστούν 
με D-21 και επαλειφθούν με αδιαβρο-
χοποιητικό και ελαιοαπωθητικό D-22 
ή NANO PROOF MARMO DS-275 της 
DUROSTICK, προστατεύονται από-
λυτα με την εφαρμογή της αυτογυάλι-
στης παρκετίνης D-25, μετά την πάρο-
δο 24άρων ωρών.
2. Εφαρμογή
Το D-25 εφαρμόζεται ως έχει σε καθαρή 
επιφάνεια, με μαλακό, χωρίς χνούδι πα-
νί ή με μαλακό σφουγγάρι (εικ. 2). Αφού 
στεγνώσει, τρίβουμε την επιφάνεια ελα-
φρά με στεγνό, μαλακό πανί, για περισ-
σότερη λάμψη. Για τη διατήρηση της 
γυαλάδας, αρκεί 1 καπάκι υγρού D-25 
στο νερό σφουγγαρίσματος, ακόμη και 
σε συνδυασμό με άλλα απορρυπαντικά.

εικ. 1

εικ. 2


