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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλικό γυαλιστερό βερνίκι που απο-
τελεί ιδανικό σύστημα για την ομογενο-
ποίηση με τις μεταλλικές ανεξίτηλες 
πούδρες LUSSO D’ORO. Ιδιαίτερα αν-
θεκτικό με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Δημιουργεί ένα ισχυρό, υδαταπωθητι-
κό και ελαιοαπωθητικό φιλμ προστασί-
ας που δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινί-
ζει με το πέρασμα του χρόνου. 
Επιτρέπει την ανάδειξη των επιφανει-
ών, τονίζοντας τη φυσική τους απόχρω-
ση. Ο συνδυασμός υψηλής αντοχής του 
DECOLUX με τις μεταλλικές πούδρες 
LUSSO D’ORO προσφέρουν ένα μονα-
δικό αισθητικό αποτέλεσμα σε μαρμα-
ροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμε-
ντοσανίδα, καθώς και σε MDF, νοβοπάν. 
Ιδανικός τρόπος βαφής για τη δημιουρ-
γία ξεχωριστών διακοσμητικών προτά-
σεων με όριο τη φαντασία, σε κεραμικά 
και τσιμεντοειδή αγαλματίδια, καθώς 
και σε γύψινα διακοσμητικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το βερνίκι DECOLUX ως σύστημα τε-
χνοτροπίας με τις πούδρες LUSSO 
D’ORO, διακοσμεί και προστατεύει τοί-
χους βαμμένους με πλαστικά ή ακρυλι-
κά χρώματα καθώς και άβαφους. 
Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες που έχουν 
περαστεί με ριπολίνες ή βερνίκια, εάν 
εφαρμόσουμε δύο στρώσεις  με το 
σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με 
LUSSO D’ORO συνδυάζονται ιδανικά, 
τόσο σε μοντέρνους όσο και σε κλασι-
κούς χώρους. 
Μετατρέπει γύψινα, τσιμεντένια ή κε-
ραμικά αγάλματα, καθώς και γλάστρες, 
μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δίνοντας 
άλλη μορφή και αξία στις ανεξίτηλες 
αποχρώσεις του χρυσού, ασημιού, χαλ-
κού με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι από-
λυτα στεγνές, καθαρές, απαλλαγμένες 
από σαθρά σημεία και λάδια. 
•Σε απορροφητικές επιφάνειες από 
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μαρμαρο-
σοβά, γυψοσοβά, αρκεί μία επίστρωση 
του DECOLUX με LUSSO D’ORO, προ-
κειμένου να σταθεροποιηθούν (λει-
τουργεί το ίδιο και ως αστάρι). 
•Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστι-
κά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγ-
μένες από σκόνες. 
•Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βά-
φονται με βερνίκι μετά την πάρο-
δο 15 ημερών. 
•Ξύλινες άβαφες επιφάνειες 
θα πρέπει να ασταρώνονται με 
DUROXYL WOOD Protection/
Conditioner διάφανο (για προ-

στασία από σαράκι και μύκητες) και 
να ακολουθούν δύο επιστρώσεις με 
το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX 
με LUSSO D’ORO. 
2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το φιαλίδιο LUSSO 
D’ORO ως έχει σε 750ml DECOLUX 
και αναδεύουμε για 2-3 λεπτά. Αφή-
νουμε το μείγμα να ωριμάσει για 1-2 
λεπτά και επαναλαμβάνουμε την ανά-
δευση για 2 λεπτά, έως ότου ομογε-
νοποιηθεί πλήρως. Συνίσταται η πε-
ριοδική του ανάδευση χωρίς προσθή-
κη διαλυτών. 
Ακολουθούν 2 επιστρώσεις με διαφο-
ρά 3-4άρων ωρών με ρολό μοχέρ ρι-
πολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μι-
κρές επιφάνειες. Το σύστημα τεχνο-
τροπίας DECOLUX με LUSSO D’ORO 
προσφέρεται και ως επικάλυψη για 
πατίνες (η εφαρμογή γίνεται με φυ-
σικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυ-
σικού σφουγγαριού, ταμποναριστά), 
αφού προηγηθεί εφαρμογή του ειδι-
κού υποστρώματος LUSSO D’ORO 
BASE DΙ COLORΙ, διαθέσιμο σε δύο 
αποχρώσεις (μαύρο και καφέ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κατά την ανάμειξη του LUSSO D’ORO 
με τo DECOLUX, συνιστάται να επανα-
λαμβάνεται η ανάδευση τακτικά και κα-
τά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε 
να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά της 
πούδρας στην επιφάνεια. 
• Σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους), 
βάλτε στο ρόλο ή το πινέλο, τόση ποσό-
τητα όση είναι απαραίτητη, προκειμέ-
νου να μην δημιουργούνται ‘τρεξίματα’. 
• Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων 
από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλά-
στρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, 
κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους 
εσωτερικά με δύο στρώσεις του επα-
λειφόμενου τσιμεντοειδούς σταγανω-
τικού D-9 της DUROSTICK. 
• Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθεί-
τε ότι οι επιφάνειες είναι απολύτως 
στεγνές.
• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 
201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη 
χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-8m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανά-
λογα με την απορροφητικότητά τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερ-
μότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία πα-
ραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρ-
μόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του 
προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 2,5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - χρώμα Υγρό - Διαφανές 

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 Γυαλιστερή 

Χρόνος στεγνώματος 3-4 ώρες

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

DECOLUX Διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι διαλύτου για τεχνοτροπίες

6.2 Τεχνοτροπίες


