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DUROSTICK D-12 
 
 
Βερνίκι πέτρας διαλύτου   

 
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  
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού φυσικών 
και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων 
κ.ά. Με ισχυρά φίλτρα UV στη σύνθεσή του, είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινο-
βολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, στο α-
στικό, ορεινό ή και παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα 
του χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη 
φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει τα ‘νερά’ 
τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγ-
μένου’ στις επιφάνειες. Προστατεύει τις πέτρες 
από τη φθορά του χρόνου και τους αρμούς των 
πλακόστρωτων δαπέδων από τη βαθμιαία απο-
σάθρωση που προκαλείται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το βερνίκι DUROSTICK D-12 εφαρμόζεται όπου 
η αισθητική απαίτηση υπαγορεύει γυαλιστερή ή 
σατινέ επιφάνεια, για επενδύσεις σε δάπεδα ή 

τοίχους με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου, Κα-
ρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμη-
τικά τούβλα κ.ά. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτε-
ρικές και εσωτερικές επιφάνειες. Εάν επιθυ-
μούμε ματ όψη της επένδυσης, τότε, αντί του 
DUROSTICK D-12 συνιστάται το αδιαβροχοποι-
ητικό RENOLIT, το ματ βερνίκι νερού DECOFIN 
AQUA, το ματ βερνίκι διαλύτου VISTA ή και τα 
πολυουρεθανικά ματ βερνίκια 2 συστατικών 
DECOFIN AQUA PU και DECOFIN 
POLYURETHANE της DUROSTICK.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Οι νέες επιφάνειες καθαρίζονται έπειτα από 3-4 
εβδομάδες από την αρμολόγησή τους, με σκλη-
ρή βούρτσα και καθαριστικό πετρών 
DUROSTICK D-7, προκειμένου να απαλλαγούν 
από οικοδομικά κατάλοιπα. Παλιές επιφάνειες 
καθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο από λεκέδες που 
προέρχονται από το πότισμα γλαστρών, την  
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απορρόφηση σκουριάς, περιττώματα ζώων, λά-
σπες και πλαστικά χρώματα. Ριπολίνες και βερ-
νίκια αφαιρούνται με διαβρωτικό DUROSTICK 
D-26.  
Εφαρμογή  
Το DUROSTICK D-12 είναι έτοιμο προς χρήση. 
Η εφαρμογή του σε καθαρές και στεγνές επιφά-
νειες γίνεται με ρολό βερνικιού ή με πινέλο, σε 
δύο ή τρεις επιστρώσεις, με διαφορά 3-4 ώρες 
μεταξύ τους. Σε εξωτερικά πλακόστρωτα δά-
πεδα δίπλα σε κήπους, συνιστάται να προηγείται 
εμποτισμός (προληπτικά) με το αδιαβροχοποιη-
τικό RENOLIT, για την προστασία της πέτρας και 
του βερνικιού από ανερχόμενη υγρασία, διασφα-
λίζοντας μακροχρόνια προστασία της επένδυ-
σης.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της 
DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε 
πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής.  
 
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.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε ότι οι επι-
φάνειες είναι απολύτως στεγνές.  
• Η επιφάνεια που έχει διακοσμηθεί με ακρυλικό 
βερνίκι πέτρας D-12 δεν πρέπει να έρθει σε ε-
παφή με το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες από 
την εφαρμογή του.  
• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία και το περιβάλλον.  
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt  
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt  
Δοχείο 15lt (κατόπιν παραγγελίας) 
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