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Xρωστικές σε μορφή πούδρας  για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων 

 
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  
Υδατοδιαλυτές χρωστικές με σύνθεση από α-
νόργανα οξείδια σιδήρου, επικαλυμμένα με υδα-
τοδιαλυτές βινυλικές ρητίνες, σε μορφή πού-
δρας. Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του η-
λίου και παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα 
και αντοχή στον χρόνο. Αποτελούν φιλικά στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά. Διατίθενται 
σε λευκό και σε 48 διακριτές συσκευασίες (σα-
κουλάκια), οι οποίες αποδίδουν 96 αποχρώσεις 
χρωματολογίου. Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C παρέχουν τη δυνατότητα παρα-
σκευής έγχρωμων κονιαμάτων απευθείας στον 
χώρο εφαρμογής, καθώς και άμεσο επαναπροσ-
διορισμό της τελικής απόχρωσης κατά την επι-
θυμία και διακοσμητική αισθητική του εφαρμο-
στή.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δημιουργίας 96 α-
ποχρώσεων χρωματίζονται:  
• Η πατητή τσιμεντοκονία DS-250 και οι εύκα-
μπτες πατητές τσιμεντοκονίες DS-252 FLEX 
και DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK.  

• Το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 
DECO MICRO RESIN της DUROSTICK.  
• Οι στόκοι εξομάλυνσης (σπατουλαρίσμα-
τος): STUCOFIX-P, POWDER COAT, 
GRANULAR και GRANULAR ULTRA της 
DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων εξο-
μάλυνσης σε χρώμα παρόμοιο με αυτό της τελι-
κής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των ε-
πιφανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους πριν την τελική βαφή. Ο χρωματισμός του 
στόκου εξομάλυνσης μειώνει σημαντικά το συνο-
λικό κόστος εφαρμογής, καθώς ελαττώνεται η 
κατανάλωση χρώματος και τα εργατικά κόστη. Ε-
πίσης, τυχόν επιφανειακά γδαρσίματα στην τε-
λική βαφή μελλοντικά, δεν είναι ορατά, λόγω του 
ότι ο στόκος είναι χρωματισμένος στη μάζα του. 
• Οι λευκοί, τσιμεντοειδούς βάσης, αρμόστο-
κοι (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), o ΕΥΚΑ-
ΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟ-
ΚΟΣ, καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, 
D-5 και ANTI-SLIP της DUROSTICK.  
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• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-
42 ONE COAT, DS-74, DS- 75 και 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC Γραφιάτο 
της DUROSTICK σε 24 επιλεγμένες αποχρώ-
σεις.  
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμα-
ροσοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιμέντο, 
ώστε να δίνουν μεγάλο εύρος αποχρώσεων ό-
που προστίθενται.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Επιλέγουμε από το χρωματολόγιο 
DUROCOLOR POWDER-C την απόχρωση που 
επιθυμούμε. Αδειάζουμε την απαιτούμενη ποσό-
τητα χρωστικών σε καθαρό δοχείο με προκαθο-
ρισμένη (βάσει απαιτήσεων του κονιάματος που 
πρόκειται να χρωματίσουμε) ποσότητα καθαρού 
νερού και αναδεύουμε καλά με δράπανο χαμη-
λών στροφών. Προσθέτουμε το λευκό κονίαμα 
που θέλουμε να χρωματίσουμε, έως ότου προ-
κύψει πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο 
χρόνος ανάδευσης κυμαίνεται από 5 έως 10 λε-
πτά.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Κάθε χρωστική έχει συγκεκριμένο βαθμό κο-
ρεσμού πέραν του οποίου η προσθήκη επιπλέον 
χρωστικής στο μείγμα, ελάχιστα επηρεάζει την έ-
νταση και το βάθος της απόχρωσης.  
2. Παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεά-
σουν το αποτέλεσμα χρωματισμού ενός κονιά-
ματος, είναι:  
• Η διαβάθμιση των αδρανών του κονιάματος, 
δηλαδή η κοκκομετρία του (π.χ. διαφορά αποτε-
λέσματος σε εφαρμογή ίδιας αναλογίας χρωστι-
κών σε λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα κονιάματα). 
Για την επίτευξη του ίδιου χρωματισμού, στα λε-
πτόκοκκα κονιάματα απαιτείται μεγαλύτερη (α-
ναλογικά) ποσότητα χρωστικών.  
• Η αναλογία νερού ανάμειξης που χρησιμοποιεί-
ται για την παρασκευή του έγχρωμου κονιάμα-
τος.  
• Η προσθήκη γαλακτωμάτων κατά την παρα-
σκευή του έγχρωμου κονιάματος (κάνει πιο έ-
ντονη την απόχρωση).  
• Η μέθοδος εφαρμογής (π.χ. με μυστρί, σπά-
τουλα, μηχανή σοβά κ.ά. Η εφαρμογή με μυστρί 
και η δύναμη του πατήματος, για παράδειγμα, εί-
ναι δυνατόν να δημιουργήσει σκιάσεις στην από-
χρωση).  

3. Αποχρωματισμοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωματισμού κάποιας επιφάνειας, είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφητι-
κότητας του υποστρώματος εφαρμογής, του ‘πα-
τήματος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της επι-
φάνειας. Για να αποφύγουμε, ή να ελαχιστοποι-
ήσουμε την πιθανότητα αποχρωματισμών, η 
σωστή πρακτική είναι να προηγείται το κατάλ-
ληλο αστάρωμα ανά επιφάνειας εφαρμογής. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυ-
μητή απόχρωση, βάσει χρωματολογίου 
DUROCOLOR POWDER-C.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε σκιερούς και ξηρούς χώρους, 
στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευα-
σία του, για τουλάχιστον 48 μήνες από την ημε-
ρομηνία 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 τη συσκευασία του προϊόντος.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 15 σακουλάκια των 250gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 


