
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK  
ANTIGRAFFITI 
 
Προστατευτικό βερνίκι πολυουρίας 2 συστατικών 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Υψηλής ποιότητας και αντοχών, διάφανο, σα-
τινέ, πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής πολυ-
ουρίας 2 συστατικών. Με ισχυρή πρόσφυση σε 
κάθε είδους δομική επιφάνεια, βαμμένη ή μη, δη-
μιουργεί ένα αόρατο, ελαστικό, ανθεκτικό, στεγα-
νοποιητικό και αντικολλητικό φιλμ μακράς διάρ-
κειας που προστατεύει από οποιασδήποτε μορ-
φής graffiti σε σπρέι, μαρκαδόρους κ.ά.  
Επιπλέον, οι προστατευμένες με DUROSTICK 
ANTIGRAFFITI επιφάνειες καθίστανται αδιάβρο-
χες - δεν απορροφούν νερό, λάδια και άλλους 
ρύπους, με αποτέλεσμα να καθαρίζονται εύκολα 
μόνο με νερό.  
Όσον αφορά την αφαίρεση graffiti, παραμένει α-
ναλλοίωτο ακόμη και μετά από αλλεπάλληλους 
καθαρισμούς με το καθαριστικό συνθημάτων D-
19 GRAFFITI REMOVER της DUROSTICK.  
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το βερνίκι πολυουρίας ANTIGRAFFITI είναι κα-
τάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από σκυ-
ρόδεμα, σοβά, διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, 
μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο κ.ά. Το DUROSTICK 
ANTIGRAFFITI προστατεύει δημόσια και ιδιω-
τικά κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια, γήπεδα, γέ-
φυρες, όψεις κτιρίων κ.ά.). Απαραίτητο για 
τρένα, λεωφορεία, ταμπέλες σήμανσης, ρολά α-
σφαλείας, γκαραζόπορτες κλπ.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
• Μόνιμη προστασία από τις φθορές των graffiti 
• Αντοχή στην UV ακτινοβολία - δεν κιτρινίζει 
• Ελαστική, αλλά και σκληρή επιφάνεια 
• Υψηλές αντοχές σε τριβή και μηχανικές κατα-
πονήσεις  
• Εξαιρετική αντοχή στον χρόνο 
• Υψηλή αντοχή σε διαλύτες και ισχυρά καθαρι-
στικά 
• Σύντομος χρόνος ωρίμανσης  
•Εύκολη εφαρμογή. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας  
Για την εφαρμογή του προϊόντος σε βαμμένες ε-
πιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, μέταλλο, θα 
πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 ημέρες 
από τη βαφή τους.Η υγρασία του υποστρώματος 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4%, ενώ η σχε-
τική υγρασία στον χώρο εφαρμογής πρέπει να 
είναι μικρότερη από 75%. Σε κάθε περίπτωση τα 
υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά και καλά 
αγκυρωμένα. Σε επιφάνειες που υπήρχαν graffiti 
που έχουν καθαριστεί, προηγείται αστάρωμα με 
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA, προς 
αποφυγή εμφάνισης (στην τελική επιφάνεια) 
σκιών και λεκέδων από τα υπολείμματα καθαρι-
σμού. 
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου B στο 
δοχείο Α και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών 
στροφών για 2 λεπτά. Η ανάδευση να γίνεται και 
στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης ανάμειξη 
των 2 συστατικών. Στη συνέχεια εφαρμόζεται, 
χωρίς αραίωση, με κοντότριχο ρολό μοχέρ, πο-
λυεστερικό ρολό ή πινέλο, σε μία έως δύο επι-
στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλε-
σμα. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, θα πρέπει να 
καλυφθεί με μία επιπλέον στρώση, ώστε να μην 
εξέχουν κόκκοι στην επιφάνεια, οι οποίοι θα 
μπορούν να προσβληθούν από graffiti. Στόχος 
είναι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη, λεία, χω-
ρίς προεξοχές επιφάνεια. 
• Ο καθαρισμός των επιφανειών με graffiti γίνεται 
με το ειδικό καθαριστικό συνθημάτων D-19 
GRAFFITI REMOVER της DUROSTICK με ψε-
κασμό και μετά την πάροδο 2-5 λεπτών ακολου-
θεί ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με σφουγγάρι 
και ξέπλυμα με νερό. 
• Δεν χρειάζεται επαναβαφή της επιφάνειας μετά 
από κάθε καθαρισμό. 
• Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε 
συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υ-
γρασίας, ή εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής για 
τις επόμενες 12 ώρες. 

• Το υλικό απλώνεται εύκολα - μην το δουλεύετε 
υπερβολικά με το ρολό. 
• Αλλάζετε τα εργαλεία εφαρμογής κάθε 30 λε-
πτά χρήσης. 
• Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία και τα υπολείμματα εφαρμογής κα-
θαρίζονται με THINNER 201 της DUROSTICK, 
αμέσως μετά τη χρήση τους. Τυχόν υπολείμματα 
εφαρμογής, μετά τη σκλήρυνση του υλικού, α-
φαιρούνται μόνο με μηχανικά μέσα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
125-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την α-
πορροφητικότητα της επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Α συστατικό: Διατηρείται σε χώρους προστα-
τευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, έως 18 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής και εφό-
σον παραμένει στην αρχικά ερμητικά κλειστή συ-
σκευασία του. 
Β συστατικό: Διατηρείται σε χώρους προστα-
τευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, έως 9 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής και εφό-
σον παραμένει στην αρχικά ερμητικά κλειστή συ-
σκευασία του. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και 
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 προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείο 5kg (A: 2,5kg, B: 2,5kg) 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, 
Φαξ: 210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,  
Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


