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DUROLAC AQUA Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδα-
τοδιαλυτό με βάση συνδυασμό ακρυ-
λικών και πολυουρεθανικών ρητι-
νών, για εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους. Εφαρμόζεται εύκολα, 
έχει μεγάλη ελαστικότητα και θαυ-
μάσιο άπλωμα. Είναι ιδιαίτερα ανθε-
κτικό στην υγρασία, ενώ τα νέας γε-
νιάς UV φίλτρα που περιέχει προ-
στατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο 
από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.  
Είναι ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξε-
φλουδίζει, έχει μεγάλη αντοχή στη χά-
ραξη και επιτρέπει στο ξύλο να ‘ανα-
πνέει’. Τονίζει και προστατεύει τη φυ-
σική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, 
αναδεικνύοντας τα ‘νερά’ τους. Αφή-
νει μία επιφάνεια διαυγή, ανθεκτική 
και υδαταπωθητική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROLAC AQUA εφαρμόζεται σε 
κάθε είδους ξυλοκατασκευές όπου 
απαιτείται αντοχή σε χτυπήματα, λε-
κέδες, αλλά και προστασία από την 
υγρασία και την έντονη ηλιοφάνεια π.χ. 
σε πόρτες, παράθυρα, φράκτες, πέρ-
γκολες, κάγκελα, υπόστεγα, έπιπλα, 
διακοσμητικά κ.ά. Ιδανικό για χρήση 
σε κλειστούς χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς, καθώς είναι απολύ-
τως άοσμο.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το 
αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε και-
νούρια όσο και σε παλαιά ξύλα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η υγρασία τόσο 
των ξύλων όσο και της ατμόσφαιρας 
να είναι σε όσο το δυνατόν χαμηλότε-
ρα επίπεδα. 
Καινούρια ξύλα: Πριν από την εφαρ-
μογή του DUROLAC AQUA, οι επιφά-
νειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το 

κατάλληλο γυαλόχαρτο και να έχουν 
αφαιρεθεί καλά οι σκόνες. Όπου 
χρειάζεται, θα πρέπει να στοκάρου-
με με ξυλόστοκο DUROWOOD της 
DUROSTICK. 
Για τη διατήρηση της φυσικής απόχρω-
σης του ξύλου και για προστασία από 
μύκητες, μπλέ κηλίδες και σήψη, αρκεί 
μια επίστρωση άχρωμου συντηρητικού 
εμποτισμού DUROXYL AQUA Wood 
Protection /Conditioner. Το ίδιο υλικό 
λειτουργεί και σαν αστάρι (για αλλα-
γή απόχρωσης ξύλου) για το έγχρω-
μο βερνίκι DUROXYL AQUA 11 απο-
χρώσεων. Ακολουθεί η επάλειψη με 
μία έως δύο επιστρώσεις DUROLAC 
AQUA (σατινέ ή γυαλιστερό). 
Παλαιά ξύλα (*): Εάν πρόκειται για 
απλή συντήρηση, αρκεί ένα απαλό τρί-
ψιμο με γυαλόχαρτο και στη συνέχεια 
απομάκρυνση της σκόνης. 
Σε περίπτωση που τα παλαιά βερνί-
κια και οι ριπολίνες βρίσκονται σε κα-
κή κατάσταση (σαθρά σημεία, ξεφλου-
δισμένα) πρέπει να αφαιρεθούν πλή-
ρως με χονδρό - ψιλό γυαλόχαρτο με 
ή χωρίς τη χρήση του διαβρωτικού και 
αφαιρετικού χρωμάτων και βερνικιών 
D-26 της DUROSTICK.  Στη συνέχεια, 
θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια δια-
δικασία όπως και στα καινούρια ξύλα. 

(*) Αν τα ξύλα μας είναι λερωμένα από λά-
δια, άλατα, γκρίζα ή μαύρα στίγματα, συνι-
στάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με 
WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα 
ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφή-
σουμε να στεγνώσουν.

2. Εφαρμογή
Το DUROLAC AQUA αραιώνεται έως 
5% με καθαρό νερό. Εφαρμόζεται με 
πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless σε μία 
έως δύο επιστρώσεις, ανάλογα με την 
εφαρμογή. Xρειάζεται καλή ανάδευση 
ιδιαίτερα για το βερνίκι σατινέ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με 
άφθονo νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/7-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης  για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Λευκό που γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

Ρητίνη Ακρυλική Πολυουρεθανική διασπορά

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt 

Στερεά κατά βάρος 25-28% w/w

Στερεά κατ’όγκο 23-26% w/v

pH 8,0±0,5

Στιλπνότητα Σατινέ, γυαλιστερό

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

Αραίωση Έως 5% με καθαρό νερό

Χρόνος στεγνώματος
Στην αφή περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Επαναβαφή
Μετά από 4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
(υγρασία, θερμοκρασία)

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

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/ε: «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια 
και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
προϊόντων χρώσης ξύλου», Τύπος Υ): 130 gr/lt (2010). 
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 95 gr/lt Π.Ο.Ε.

6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας


