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DUROSTICK D-72 
 
 
Άοσμο βερνίκι πέτρας νερού   

 
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 πέτρας, 
υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να 
κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει τα φυσικά 
‘νερά’ της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αί-
σθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’. Το βερνίκι 
DUROSTICK D-72 προστατεύει τους αρμούς 
των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμά-
τωση, την αποσάθρωση και τους ρύπους.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το βερνίκι DUROSTICK D-72 εφαρμόζεται όπου 
η αισθητική απαίτηση υπαγορεύει γυαλιστερή ή 
σατινέ επιφάνεια σε εσωτερικούς χώρους. Άο-
σμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις 
σε δάπεδα ή τοίχους με φυσικές πέτρες ή πλάκες 
Πηλίου, Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, 
διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους, έγχρωμα βό-
τσαλα κ.ά. Ιδανικό για επίστρωση βοτσάλων, το-
νίζοντας και αναδεικνύοντας τα φυσικά τους 
χρώματα, παρέχοντας παράλληλα προστασία 
από τους ρύπους. Εάν επιθυμούμε ματ όψη της 
επένδυσης, τότε, αντί του DUROSTICK D-72 συ-
νιστάται το αδιαβροχοποιητικό 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  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Οι νέες επιφάνειες καθαρίζονται έπειτα από 3-4 
εβδομάδες από την αρμολόγησή τους, με 
σκληρή 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 σκόνη, λάσπες και πλαστικά 
χρώματα. Ριπολίνες και βερνίκια αφαιρούνται με 
διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων 
DUROSTICK D-26. Η εφαρμογή θα πρέπει να 
γίνει τουλάχιστον 24 ώρες μετά και εφόσον η ε-
πιφάνεια έχει στεγνώσει τελείως.  
 
Εφαρμογή  
Το DUROSTICK D-72 είναι έτοιμο προς χρήση. 
Ανακατεύουμε καλά και εφαρμόζουμε σε καθα-
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ρές και στεγνές επιφάνειες με ρολό βερνικιού, πι-
νέλο ή πιστόλι. Η πρώτη επίστρωση αραιώνεται 
σε αναλογία 1:1 με νερό, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
η μέγιστη δυνατή διείσδυση και πρόσφυση. Ακο-
λουθούν μία έως δύο επιστρώσεις με διαφορά 2-
3ών ωρών μεταξύ τους.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σα-
πούνι, αμέσως μετά τη χρήση τους.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/8-10m², ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμέ-
νους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

• Η επιφάνεια που έχει διακοσμηθεί με βερνίκι 
πέτρας νερού D-72, δεν πρέπει να έρθει σε 
επαφή με το νερό για τις επόμενες 24 τουλά-
χιστον ώρες από την εφαρμογή του.  

• Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε μπάνια και 
κουζίνες.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας.  
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παι-
διά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ε-
τικέτα.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml  
Δοχείο 2,5lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή  
Διασπορά ακρυλικής 
πολυουρεθάνης  

Χρώμα  
Υπόλευκο, γίνεται διά-
φανο όταν στεγνώσει  

Ειδικό βάρος  1,05±0,05kg/lt  

Στερεά κατά βάρος  34,0±1,0% w/w  

pH  7,50±1,00  

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

Eύφλεκτο  Όχι  

Στιλπνότητα  

1η επίστρωση: σατινέ 
όψη (αραίωση 1:1 με 
νερό), 2η & 3η επί-
στρωση: γυαλιστερή 
όψη  

Χρόνος στεγνώματος  
Μία ώρα, ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες  

Χρόνος επαναβαφής  2 -3 ώρες  

 
Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγι-
στης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: 
«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ): 140gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 
10gr/lt Π.Ο.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 


