
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROXYL AQUA 
 
 
Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού 

 
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  
Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου, άοσμο, υ-
δατοδιαλυτό, υψηλών αντοχών, φιλικό προς τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά 
στους πόρους του ξύλου, αδιαβροχοποιώντας 
την επιφάνειά του. Περιέχει ισχυρά φίλτρα UV νέ-
ας γενιάς, για την αποτελεσματική προστασία 
από την καταστροφική δράση των υπεριωδών α-
κτίνων του ήλιου. Προστατεύει αποτελεσματικά 
το ξύλο, επιτρέποντας παράλληλα τη διαπνοή 
του. Δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 
‘σκάει’ λόγω της διεισδυτικότητας και της ελαστι-
κότητάς του. Προσφέρει δυνατότητες μοντέρνας 
διακόσμησης. Στη διάφανη απόχρωσή του, τονί-
ζει τα ‘νερά’ του έγχρωμου ξύλου, αναδεικνύο-
ντας τη φυσική ομορφιά του. Τα έγχρωμα βερνί-
κια εμποτισμού DUROXYL AQUA προσδίδουν 
στα ανοιχτόχρωμα ξύλα 11 επιλεγμένες έτοιμες 
αποχρώσεις καθώς και 88 άλλες μέσω του συ-
στήματος ανάμειξης COLOR COLLECTION της 
DUROSTICK.  
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROXYL AQUA εφαρμόζεται σε κάθε εί-
δους ξυλοκατασκευές, σε εσωτερικές και εξωτε-
ρικές επιφάνειες όπου απαιτείται μόνιμη προ-
στασία από την ηλιοφάνεια και αδιαβροχοποί-
ηση, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φρά-
χτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκε-
πών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Ι-
δανικό για φρεσκάρισμα και συντήρηση: Εφαρ-
μόζεται απευθείας σε κάθε ξύλινη επιφάνεια σε 
μία επίστρωση, χωρίς να απαιτείται να τριφτεί η 
επιφάνεια μέχρι το γυμνό ξύλο. Αρκεί το ελαφρύ 
τρίψιμό της για να αφαιρεθεί το διακοσμητικό 
βερνίκι (αν υπάρχει).  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο 
αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε πα-
λαιά ξύλα .  
Νέες ξύλινες επιφάνειες: Λειαίνουμε τις επιφά-
νειες, ανάλογα την κατασκευή με τα κατάλληλα 
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γυαλόχαρτα ακολουθώντας τα ‘νερά’ του ξύλου 
και απομακρύνουμε τις σκόνες, ενώ αν υπάρχει 
ρετσίνι, το απομακρύνουμε με THINNER 101 της 
DUROSTICK. Για προστασία από ξυλοφάγα έ-
ντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες και σήψη 
αρκεί μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού ε-
μποτισμού DUROXYL Αqua TOTAL WOOD 
PROTECTION. Το ίδιο υλικό λειτουργεί και σαν 
αστάρι, προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια της 
απορροφητικότητας του ξύλου και να διασφαλί-
σουμε χρωματική ομοιομορφία στο έγχρωμο 
βερνίκι DUROXYL AQUA που θα ακολουθήσει. 
Όπου χρειάζεται, στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 
αποχρώσεων DUROWOOD της DUROSTICK. 
Παλαιές ξύλινες επιφάνειες (*): Απομακρύ-
νουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά σημεία 
και ξεφλουδισμένα βερνίκια και στοκάρουμε, ό-
που χρειάζεται, με ξυλόστοκο DUROWOOD. Τέ-
λος, επιστρώνουμε με έγχρωμο βερνίκι εμποτι-
σμού DUROXYL AQUA, ανάλογα με το είδος του 
ξύλου και την απόχρωση που επιθυμούμε.  
 
(*) Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους 
συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα 
κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους 
με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα 
ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε 
να στεγνώσουν.  
Εφαρμογή  
Σε επιφάνειες χαμηλής υγρασίας εφαρμόζουμε 
μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτι-
σμού DUROXYL Αqua TOTAL WOOD 
PROTECTION, χωρίς αραίωση, με ρολό ή πι-
νέλο και στη συνέχεια μία έως τρεις επιστρώσεις 
έγχρωμου βερνικιού DUROXYL AQUA, ανάλογα 
με την απόχρωση που επιθυμούμε και το είδος 
του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία 
από την παλαίωση και τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτε-
ρικές επιφάνειες, αλλά και για τη διατήρηση της 
απόχρωσής του, συνιστάται η εφαρμογή σε μία 
έως δύο επιστρώσεις των διακοσμητικών και 
προστατευτικών βερνικιών MARINER AQUA 
(γυαλιστερό) ή DUROLAC AQUA (σατινέ ή γυα-
λιστερό) της DUROSTICK. 
 
 
 

 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη 
χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με 
απορρυπαντικό. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 14-18m²/lt ανα στρώση, ανάλογα με το 
είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης, για τουλάχιστον 24 μή-
νες από την ημερομηνία 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 το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml 
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt 
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