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DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα με βάση το 
παραδοσιακό φυσικό μίνιο, πρόσθετα 
αντιδιαβρωτικά πιγμέντα και αλκυδι-
κές ρητίνες. 
Έχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικό-
τητα, πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή 
στην υγρασία. 
Στεγνώνει γρήγορα και παρέχει πλήρη 
προστασία στα μέταλλα από την οξεί-
δωση (εικ. 2).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ της DUROSTICK εί-
ναι απαραίτητο για την προστασία σι-
δερένιων κατασκευών που είναι εκτε-
θειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθή-
κες, όπως εξωτερικά κάγκελα (εικ.1), 
μεταλλικές πόρτες, κάσες κουφωμά-
των και λαμαρίνες πλοίων. 
Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελε-
σματικά από τη σήψη τόσο το σκελετό, 
όσο και τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των 
σκαφών καθώς και τις ξύλινες βάρκες.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Καθαρίζουμε σκουριές(*), λάδια, σκό-
νες, σαθρές βαφές με σμυριδόχαρτο, 
σβουράκι ή χονδρό ατσαλόμαλλο και 
στη συνέχεια αφαιρούμε τα υπολείμ-
ματα με TΗΙΝΝΕR 101 της DUROSTICK 
ή με white spirit.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και 
με RUST REMOVER της DUROSTICK, 
πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
2. Εφαρμογή
Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρή-
ση. Το ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ της DUROSTICK 
εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστό-
λι airless σε μία ή δύο επιστρώσεις για 
σωστή αντισκωριακή προστασία. Αραι-
ώνεται κατά 10-15% με white spirit ή 
THINNER 101 της DUROSTICK. Αφού 
το προϊόν στεγνώσει, ακολουθεί μία 
στρώση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως 
δύο επιστρώσεις DUROLUX ριπολίνη 
της DUROSTICK. 

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με το υλικό αραίωσης και 
στη συνέχεια με απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/5-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμό-
τητας, έως 14 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως τοξικό και εύφλεκτο. 
Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συ-
σκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί

Ειδικό βάρος 1,76±0,08kg/lt

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

Αραίωση Έως 10-15% με THINNER 101 ή με white spirit

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα (στην αφή, σε σχετική υγρασία έως 80%)

Επαναβαφή 
Μετά από 6-8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
(θερμοκρασία, υγρασία)

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/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 
500gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 397gr/lt Π.Ο.Ε..
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