
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
4.6 Προϊόντα για ταπετσαρίες

DUROLIN 300 Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό υλικό, υδα-
τικής βάσης, σε μορφή πάστας, για συγκόλ-
ληση βαριών και βινυλικών ταπετσαριών. Στη 
σύνθεσή της περιέχονται ειδικά πρόσθετα 
και ρητίνες που της προσδίδουν εξαιρετι-
κή συγκολλητική δύναμη και αντοχή στην 
υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Έτοιμη προς χρήση
•  Υψηλή απόδοση
•  Ευκολία εφαρμογής
•  Γρήγορο στέγνωμα, χωρίς λεκέδες 
•  Εξαιρετική πρόσφυση  

και αρχική δύναμη συγκόλλησης
•  Ανθεκτική στην υγρασία και τ 

ις θερμοκρασιακές μεταβολές 
•  Ανθεκτική στα αλκάλια  

των ασβεστοκονιαμάτων,  
γυψοκονιαμάτων και  
τσιμεντοκονιαμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROLIN 300 παρέχει τη δυνατότητα 
ισχυρής συγκόλλησης όλων των βαριών 
και βινυλικών ταπετσαριών, καθώς και τα-
πετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω 
σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη 
για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και 
υφασμάτινες, βελούδινες ή φωτοταπετσα-
ρίες. Για ταπετσαρίες με χάρτινη πλάτη 
συνιστάται η εφαρμογή και της DUROLIN 
200 της DUROSTICK. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, 
ομοιόμορφα απορροφητικές, στεγνές, κα-
θαρές, χωρίς λάδια, ελεύθερες από σκόνες, 
σαθρά σημεία και απόλυτα επίπεδες. Για μη 
επίπεδες επιφάνειες προτείνεται η εφαρμο-
γή του καλυπτικού στόκου σπατουλαρίσμα-

τος POWDER COAT της DUROSTICK, για την 
εξομάλυνσή τους. Τοιχοποιίες με έντονες 
αποχρώσεις που μπορεί να διαπεράσουν 
την ταπετσαρία βάφονται με λευκό χρώμα. 
Φουσκωμένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα 
απομακρύνονται επιμελώς. Το ποσοστό 
υγρασίας πρέπει να είναι αυτό που ορίζεται 
από τον κατασκευαστή της ταπετσαρίας. Εάν 
υπάρχει ήδη ταπετσαρία, αφαιρέστε την με 
διαβρωτικό ταπετσαρίας ή με χλιαρό νερό.

2. Εφαρμογή
Ανάλογα με τον τύπο της ταπετσαρίας και 
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή, η DUROLIN 300, μπορεί να 
εφαρμοστεί είτε απευθείας στον τοίχο 
είτε στην πλάτη της ταπετσαρίας. Επίσης, 
σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα 
εφαρμόζεται και ως αστάρι πριν την τοπο-
θέτηση της ταπετσαρίας.
Ως αστάρι: Πριν την τοποθέτηση, συνιστά-
ται ο τοίχος να περαστεί με μία στρώση 
DUROLIN 300, αραιωμένη 1:2 με νερό και 
να την αφήσουμε να στεγνώσει. 
Για εφαρμογή στον τοίχο: Η εφαρμογή της 
κόλλας, αραιωμένη 10-15% με νερό, γίνεται 
με ρολό και η τοποθέτηση της ταπετσαρίας 
γίνεται φύλλο - φύλλο εντός του ανοιχτού 
χρόνου τοποθέτησης της κόλλας. 
Για εφαρμογή στην πλάτη της ταπετσαρίας: 
Απλώνουμε ομοιόμορφα την κόλλα, αραιω-
μένη 25-30% με νερό, στο πίσω μέρος της 
ταπετσαρίας με καθαρή και μαλακή βούρτσα 
(πατρόγκα), σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή και την αφήνουμε να ‘σταθεί’ για 
περίπου 15 λεπτά. Τοποθετούμε στον τοίχο 
και πιέζουμε με σπάτουλα ή άλλο παρόμοιο 
εργαλείο από επάνω προς τα κάτω και από 
το κέντρο προς τις άκρες για να φύγει η 
περίσσεια της κόλλας και να εξαλειφθούν 
τυχόν φυσαλίδες αέρα. Τα υπολείμματά 
της καθαρίζονται άμεσα με καθαρό νερό 
και σφουγγάρι ή με υγρό πανί. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23˚C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα Παχύρρευστη πάστα - Λευκό, 
γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

pH πάστας περίπου 9

Eιδικό βάρος 1,05±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +10°C έως +35°C

Ανοιχτός χρόνος τοποθέτησης 30 λεπτά

Χρόνος ξήρανσης Μετά από περίπου 6-8 ώρες, σε 
κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος

Τελικός χρόνος ξήρανσης Μετά από περίπου 2 ημέρες

Εύφλεκτο Όχι

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα χέρια μας και τα εργαλεία με χλιαρό νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150gr/m2, ανάλογα με τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους 
προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 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 τη συσκευασία ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•  Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε τοίχους με ανερχόμενη 
υγρασία. Αν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας πρέπει να επιδιορθωθεί 
με το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό DUROSTICK D-1 
και να τον αφήσετε να στεγνώσει.

•  Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος για τοποθέτηση μη 
πορωδών ταπετσαριών επάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.

•  Ταπετσαρίες σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν αρκετή 
ώρα πριν την τοποθέτησή τους για να εγκλιματιστούν στη θερμο-
κρασία του χώρου εφαρμογής και να ‘ισιώσουν’ από το δίπλωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg 
Δοχείο 10kg


