
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DECOLUX 
 
 
Διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι διαλύτου για τεχνοτροπίες 

 
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 γυαλιστερό βερνίκι που αποτελεί ιδα-
νικό σύστημα για την ομογενοποίηση με τις με-
ταλλικές ανεξίτηλες πούδρες LUSSO D’ORO. Ι-
διαίτερα ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, σχημα-
τίζει ένα ισχυρό, υδαταπωθητικό και ελαιοαπω-
θητικό φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και 
δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Ο συν-
δυασμός υψηλής αντοχής του DECOLUX με τις 
μεταλλικές πούδρες LUSSO D’ORO αναδεικνύει 
τις επιφάνειες και προσφέρει ένα μοναδικό αι-
σθητικά αποτέλεσμα. Ιδανικός τρόπος βαφής για 
τη δημιουργία ξεχωριστών διακοσμητικών προ-
τάσεων με όριο τη φαντασία και μόνο. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το βερνίκι DECOLUX ως σύστημα τεχνοτροπίας 
με τις πούδρες LUSSO D’ORO, είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή σε μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυ-
ψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, καθώς και σε MDF, 
νοβοπάν. Διακοσμεί και προστατεύει τοίχους 
βαμμένους με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, 
καθώς και άβαφους. Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες 
που έχουν περαστεί με ριπολίνες ή βερνίκια, εάν 

εφαρμόσουμε το σύστημα τεχνοτροπίας 
DECOLUX με LUSSO D’ORO συνδυάζονται ιδα-
νικά, σε μοντέρνους, αλλά και κλασικούς χώ-
ρους. Αναβαθμίζει αισθητικά γύψινα διακοσμη-
τικά, τσιμεντένια ή κεραμικά αγάλματα, καθώς 
και γλάστρες, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δίνο-
ντας άλλη μορφή και αξία στις ανεξίτηλες απο-
χρώσεις του χρυσού, ασημιού, χαλκού με α-
ντοχή στο πέρασμα του χρόνου. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές, 
καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και 
λάδια. 
Σε απορροφητικές επιφάνειες από γυψοσα-
νίδα, τσιμεντοσανίδα, μαρμαροσοβά, γυψο-
σοβά, αρκεί μία επίστρωση του DECOLUX με 
LUSSO D’ORO, προκειμένου να σταθεροποιη-
θούν (λειτουργεί το ίδιο και ως αστάρι). 
Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ριπο-
λίνες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες από σκόνες. 
Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερ-
νίκι μετά την πάροδο 15 ημερών. 
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Ξύλινες άβαφες επιφάνειες, ασταρώνονται με 
DUROXYL WOOD Protection/Conditioner διά-
φανο (για προστασία από σαράκι και μύκητες). 
Μετά την ως άνω προετοιμασία ανά επιφάνεια 
εφαρμογής, ακολουθεί η εφαρμογή του συστή-
ματος τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSSO 
D’ORO. 
 
2. Εφαρμογή  
Αδειάζουμε το φιαλίδιο LUSSO D’ORO σε 750ml 
DECOLUX, αναδεύοντας επιμελώς για 2-3 λε-
πτά για να επιτύχουμε ομοιόμορφη κατανομή 
του στη μάζα του βερνικιού. Αφήνουμε να 'ηρε-
μήσει' για 1-2 λεπτά και επαναλαμβάνουμε την 
ανάδευση για 2 λεπτά, έως ότου ομογενοποιηθεί 
πλήρως. Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο επιστρώ-
σεις, με διαφορά 3ών-4άρων ωρών, με ρολό μο-
χέρ ριπολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές 
επιφάνειες. 
Το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSSO 
D’ORO προσφέρεται και ως επικάλυψη για πατί-
νες (η εφαρμογή γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή 
με απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, ταμπονα-
ριστά), αφού προηγηθεί εφαρμογή του ειδικού υ-
ποστρώματος LUSSO D’ORO BASE DΙ 
COLORΙ, διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις (μαύρο 
και καφέ).  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Κατά την ανάμειξη του LUSSO D’ORO με το 
DECOLUX, συνιστάται να επαναλαμβάνεται 
η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή 
διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια. 

• Σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους), βάλτε στο 
ρόλο ή το πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουρ-
γούνται ‘τρεξίματα’. 

• Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το 
πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσι-
μεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η 
επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις 
του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς σταγανω-
τικού D-9 της DUROSTICK. 

• Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε ότι οι ε-
πιφάνειες είναι απολύτως στεγνές. 

• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της 
DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/5-8m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά 
τους. 
 
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 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml 

• Δοχείο 2,5lt 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - χρώμα  Υγρό - Διάφανο  

Ρητίνη  Ακρυλική  

Ειδικό βάρος  0,94±0,05kg/lt  

Στερεά κατά βάρος  32-35% w/w  

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

Στιλπνότητα  Γυαλιστερό  

Χρόνος στεγνώματος  
3-4 ώρες, ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες (υγρασία, 
θερμοκρασία)  

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε., της Ε.Ε. (Ο-
δηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία 
Α/η «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lt (2010). Το έ-
τοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 630gr/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 


