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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, άοσμο,
υδατοδιαλυτό. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του
ξύλου και το προστατεύει από τερμίτες και άλλα
ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. Παραμένει ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν
ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’, λόγω
της διεισδυτικότητας και της ελαστικότητάς του.
Λειτουργεί ως αστάρι για τα βερνίκια εμποτισμού
DUROXYL AQUA 11 αποχρώσεων, καθώς και
τα διακοσμητικά βερνίκια DUROLAC AQUA και
MARINER AQUA της DUROSTICK.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROXYL Αqua TOTAL WOOD PROTECTION είναι κατάλληλο για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως ξύλινα παράθυρα, πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, πέργκολες, στέγαστρα, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Εφαρμόζεται ως αστάρι
πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής,

προκειμένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι,
έγχρωμο ή άχρωμο.
Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει έγχρωμο
βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια
της απορροφητικότητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό.
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο
αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα. Κατά την εφαρμογή και την ξήρανση
η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι από 5°C έως
35°C, η σχετική υγρασία κάτω από 80% και η υγρασία του ξύλου (κατά την εφαρμογή) να μην
υπερβαίνει το 18%.
Νέες ξύλινες επιφάνειες: Πριν από την εφαρμογή του DUROXYL Αqua TOTAL WOOD
PROTECTION, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα ‘νερά’ του ξύλου και να έχουν α-
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φαιρεθεί καλά οι σκόνες. Όπου χρειάζεται, στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων
DUROWOOD της DUROSTICK.
Παλαιές ξύλινες επιφάνειες (*): Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο όλα τα παλαιά
βερνικοχρώματα. Σε επιφάνειες που είναι δύσκολο να τριφτούν είναι απαραίτητη η χρήση του
διαβρωτικού και αφαιρετικού χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK. Μετά την απομάκρυνση των βερνικιών οι επιφάνειες καθαρίζονται με νερό και αφήνονται να στεγνώσουν. Στη
συνέχεια, επιστρώνουμε με άχρωμο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Αqua TOTAL
WOOD PROTECTION και στοκάρουμε με
DUROWOOD όπου χρειάζεται. Ακολουθεί (εάν
είναι επιθυμητή αλλαγή απόχρωσης) έγχρωμο
βερνίκι εμποτισμού DUROXYL AQUA 11 αποχρώσεων.
(*) 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
Ανακινούμε καλά το συντηρητικό εμποτισμού
DUROXYL Αqua TOTAL WOOD PROTECTION
και εφαρμόζουμε μία επίστρωση με ρολό ή πινέλο, χωρίς αραίωση, προκειμένου να διεισδύσει
βαθύτερα στο ξύλο. Ακολουθούν μία έως τρεις
επιστρώσεις με έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού
DUROXYL AQUA, ανάλογα με την απόχρωση
που επιθυμούμε και το είδος του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την παλαίωση
και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα την
έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές 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 γυαλιστερό).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη
χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με
ήπιο απορρυπαντικό.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 5-8m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον
βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης, για τουλάχιστον 24 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
Mορφή - Χρώμα

Υγρό βερνίκι εμποτισμού-Υπόλευκο, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

Eιδικό βάρος

1,00±0,02kg/lt

Στερεά κατά βάρος

6,0-7,0% w/w

pH

8,0±0,5

Στιλπνότητα

Ματ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς
χρήση. Δεν αραιώνεται.
Στεγνό για χρήση και έτοιμο
για την τελική επίστρωση
μετά από περίπου 24 ώρες,
Χρόνος στεγνώματος
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
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/στ:
«Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου
χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Υ): 130gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129gr/lt
Π.Ο.Ε. Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0120.
Αραίωση
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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
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