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DUROSTICK D-7 
 
 
Kαθαριστικό φυσικών πετρών 

 
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 
Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελε-
σματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσι-
κές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους 
όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους ρύ-
πους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα, 
αλλά και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και μη 
στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρε-
άζει τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και 
προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδια-
βροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το καθαριστικό DUROSTICK D-7 χρησιμοποιεί-
ται σε δάπεδα και τοίχους από φυσικές πέτρες 
Καρύστου, Πηλίου, Καρπάθου κλπ. Συνιστάται 
προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε ‘αθέ-
ατο’ σημείο, σε πετρώματα ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στα ισχυρά καθαριστικά (π.χ. ασβεστολιθικά πε-
τρώματα), ενώ ο καθαρισμός ενδείκνυται να 
πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών 

από την αρμολόγηση. Η χρήση του είναι απαραί-
τητη πριν από την εφαρμογή του αδιαβροχοποι-
ητικού RENOLIT ή του NANO PROOF 
CERAMIC DS-270, των βερνικιών πέτρας D-72, 
D-12, VISTA, DECOFIN EPOXY SF, DECOFIN 
POLYURETHANE της DUROSTICK, προκειμέ-
νου να απομακρυνθούν οικοδομικά κατάλοιπα.  
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν συνιστάται για μάρμαρα ή τεχνητές πέτρες 
και τουβλάκια. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία εφαρμογής 
Κατά την εφαρμογή του προτείνεται η χρήση 
προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γα-
ντιών. Εάν η εργασία γίνει εσωτερικά στο σπίτι, 
ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα προς αποφυγή 
συσσώρευσης ατμών, απομακρύνοντας ανοξεί-
δωτα σκεύη και καλύπτοντας με νάιλον ανοξεί-
δωτους νεροχύτες, μπαταρίες κλπ. Σε εξωτερι-
κούς χώρους φροντίζουμε τα υπολείμματα κατά 
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την εφαρμογή του προϊόντος να μην συγκεντρώ-
νονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος 
καταστροφής τους.  
Εφαρμογή 
Το καθαριστικό πετρών D-7 εφαρμόζεται ως έ-
χει, τρίβοντας με σκληρή σκούπα, αφού το αφή-
σουμε να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξε-
πλένουμε με άφθονο νερό. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/4-5m² επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμέ-
νους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το ανα-
πνευστικό σύστημα. Συνιστάται να διατηρείται 
κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμό-
ζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή 
στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt 
Δοχείο 5lt, 20lt 
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