ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DUROSTICK DUROWOOD
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επισκευαστικός ξυλόστοκος, άοσμος, υδατοδιαλυτός. Έχει υψηλή πρόσφυση, μηδενική συρρίκνωση και δεν λεκιάζει την ξύλινη επιφάνεια. Στεγνώνει γρήγορα, αντέχει στην υγρασία και δημιουργεί σκληρή, ανθεκτική και λεία επιφάνεια
που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο, να τρυπηθεί, να πλαναριστεί και να τορναριστεί. Διατίθεται
σε 15 επιλεγμένες παραδοσιακές αποχρώσεις
ξύλου, με δυνατότητα βαφής αμέσως μετά το
στέγνωμά του, με κάθε τύπο βερνικοχρώματος.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο ξυλόστοκος DUROWOOD είναι κατάλληλος
για στοκάρισμα και κάλυψη ατελειών σε καπλαμάδες, για σφράγιση κενών και ενώσεων σε μελαμίνες, ξύλινα πατώματα, λακαριστά, νοβοπάν,
φορμάικα, MDF κ.ά. Ιδανικός για αποκατάσταση
ζημιών από σαράκι και για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες και οροφές. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το υλικό απλώνεται ως έχει σε επιφάνειες καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες και λάδια, με λεπτή μεταλλική σπάτουλα, σε μία έως δύο επιστρώσεις. Αφού στεγνώσει, τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Mετά τη χρήση κλείνουμε
ερμητικά τη συσκευασία. Εάν ο στόκος έχει ‘σφίξει’, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, αρκεί να προσθέσουμε λίγο νερό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Μετά την εφαρμογή βερνικιού, η απόχρωση των
ξυλόστοκων τονίζεται.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την εφαρμογή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την
ημερομηνία παραγωγής.

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.
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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
Xαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 200gr
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