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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλική υδατοδιαλυτή ειδική βάση σε 
αποχρώσεις μαύρο και καφέ, κατάλλη-
λη για τη δημιουργία πατίνας με το σύ-
στημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνι-
κιού DECOLUX, με ενσωματωμένες χρω-
στικές LUSSO D’ORO. Διακρίνεται για 
την ισχυρή του πρόσφυση και τη μονα-
δική αντοχή του σε κάθε είδους επιφά-
νεια (μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, ξύλο, 
ασταρωμένο μέταλλο, κεραμικό, γυαλί 
κ.ά.). Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 
24άρων ωρών από την επικάλυψή του με 
βερνίκια βάσεως διαλύτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το LUSSO D’ORO BASΕ DΙ COLORΙ εφαρ-
μόζεται με επιτυχία σε βαμμένα ή άβα-
φα ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα, κάδρα 
(εικ.2), τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή 
τσιμεντοσανίδα, διακοσμητικά εσωτε-
ρικών χώρων από γύψο, ροζέτες και δι-
ακοσμητικές κορνίζες από διογκωμένη 
πολυστερίνη, κεραμικά ή τσιμεντένια 
αγάλματα, γυάλινα μπουκάλια, κεραμι-
κές γλάστρες (εικ.3) κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η βάση LUSSO D’ORO BASE DI COLORI 
εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, 
καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες 
από σκόνη. 
• Αδρές ξύλινες επιφάνειες, μετά τον 
εμποτισμό τους με DUROXYL AQUA 
WOOD Protection/Conditioner (για προ-

στασία από μύκητες και υγρασία), σπα-
τουλάρονται με STUCOFIX πολτό της 
DUROSTICK.
• Μεταλλικές επιφάνειες, αρκεί μία επί-
στρωσή τους με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της 
DUROSTICK. 
• Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, 
γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τις σπατουλά-
ρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή POWDER 
COAT της DUROSTICK. Ακολουθεί κα-
λό τρίψιμο, με το κατάλληλο γυαλόχαρ-
το, ξεσκονίζονται καλά και ασταρώνο-
νται με μικρομοριακό σταθεροποιητή 
AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιω-
μένο με THINNER 101 της DUROSTICK. 
2. Εφαρμογή
Η βάση LUSSO D’ORO BASE DI COLORI 
αραιώνεται με νερό σε αναλογία 5%-
10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, ανα-
δεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό 
ή πινέλο σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη 
επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει 
πλήρως η πρώτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από 
το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες 
και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται 
απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερι-
κά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου 
τσιμεντοειδούς σταγανωτικού D-9 της 
DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και 
απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους. 

LUSSO D’ORO BASE DΙ COLORΙ Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πατίνας

6.2 Τεχνοτροπίες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/6-8m2 ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 
τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συ-
νίσταται να διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά. Σε περί-
πτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνο-
ντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 1kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα Μαύρο, καφέ

Αντοχή στο πλύσιμο > 22.000 κύκλους (κατά DIN 53778)

Στιλπνότητα Ματ

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8°C έως και +35°C

Εύφλεκτο Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Oριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 20004/42/ΕΚ) 
για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος» Τύπος Υ): 40gr/lt(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει 
κατά μέγιστο 39gr/lt Π.Ο.Ε.
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