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Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων 

 
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 
Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το 
κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική για ξύλινα δά-
πεδα. Είναι υδατοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική 
λάμψη και προστασία σε ξύλινα δάπεδα και 
παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την από-
χρωση του ξύλου. Προστατεύει από σημάδια, 
τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του 
χρόνου, καθώς και από τη συχνή χρήση απορ-
ρυπαντικών. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη 
προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική 
και έχει ευχάριστο άρωμα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η D-28 της DUROSTICK εφαρμόζεται περιοδικά 
σε κάθε τύπο ξύλινου δαπέδου, προσδίδοντάς 
του ενυδάτωση, φροντίδα και γυάλισμα διαρ-
κείας. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη και αφαι-
ρούμε τυχόν λεκέδες, ιδανικά με βιοδιασπώμενο 
πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης BIOCLEAN 

που δεν καταστρέφει τη βερνικωμένη ξύλινη επι-
φάνεια. Ξεπλένουμε επιμελώς και περιμένουμε 
να στεγνώσει τελείως. 
 
2. Εφαρμογή 
Απλώνεται, ως έχει, με μαλακό πανί χωρίς 
χνούδι ή με μαλακό σφουγγάρι, ομοιόμορφα στο 
σύνολο της επιφάνειας. Προσέχουμε να μην υ-
πάρχει πλεόνασμα υλικού. Αφού στεγνώσει, τρί-
βουμε ελαφρά με στεγνό μαλακό πανί για ακόμη 
μεγαλύτερη λάμψη. Για τη διατήρηση της γυαλά-
δας και για συντήρηση και προστασία του δαπέ-
δου, προσθέστε 2-3 καπάκια σε 4-5 λίτρα νερό 
και σφουγγαρίστε όπως συνήθως. Φροντίστε 
μόνο να είναι καλά στημένη η σφουγγαρίστρα και 
να στεγνώσει καλά η επιφάνεια πριν πατηθεί. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε δάπεδα που 
έχει προηγηθεί εφαρμογή προϊόντων που περιέ-
χουν λάδι, κερί ή παλαιά, φθαρμένα, κατεστραμ-
μένα ή μη στεγανοποιημένα δάπεδα. Αν δεν εί-
στε σίγουροι για κάτι από τα παραπάνω, κάντε 
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δοκιμή σε ένα μη εμφανές σημείο, πριν προχω-
ρήσετε στην εφαρμογή του υλικού σε όλη την ε-
πιφάνεια. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/8-12m2, ανάλογα με την επιφάνεια 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμέ-
νους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Πριν από τη 
χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης 
στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Xαρτοκιβώτιο 15τμχ 1lt 

• Δοχείο 3lt 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  
Λευκό, γίνεται διάφανο όταν 
στεγνώσει 

Ειδικό βάρος 1.00±0.05kg/lt 

pH 8-9 

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

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα 

Βατότητα Μετά από 3 ώρες 

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον 
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