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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  
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, άοσμο, 
υδατοδιαλυτό. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του 
ξύλου και το προστατεύει από τερμίτες και άλλα 
ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλί-
δες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. Παρα-
μένει 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 ερασιτεχνι-
κές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως ξύλινα 
παράθυρα, πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περι-
φράξεις, πέργκολες, στέγαστρα, κάγκελα μπαλ-
κονιών και ταρατσών κλπ. Εφαρμόζεται ως α-

στάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατα-
σκευής, προκειμένου να υποδεχθεί κάθε είδους 
βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση 
που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλί-
ζει επιπλέον και ομοιογένεια της απορροφητικό-
τητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ο-
μοιομορφία σε αυτό.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας  
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο 
αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε πα-
λαιά 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 υ-
γρασία του ξύλου (κατά την εφαρμογή) να μην 
υπερβαίνει το 18%.  
Νέες ξύλινες επιφάνειες: Πριν από την εφαρ-
μογή του DUROXYL Αqua TOTAL WOOD 
PROTECTION, οι επιφάνειες θα πρέπει να έ-
χουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ακο-
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λουθώντας τα ‘νερά’ του ξύλου και να έχουν α-
φαιρεθεί καλά οι σκόνες. Όπου χρειάζεται, στο-
κάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων 
DUROWOOD της DUROSTICK.  
Παλαιές ξύλινες επιφάνειες (*): Απομακρύ-
νουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο όλα τα παλαιά 
βερνικοχρώματα. Σε επιφάνειες που είναι δύ-
σκολο να τριφτούν είναι απαραίτητη η χρήση του 
διαβρωτικού και αφαιρετικού χρωμάτων και βερ-
νικιών D-26 της DUROSTICK. Μετά την απομά-
κρυνση των βερνικιών οι επιφά- νειες καθαρίζο-
νται με νερό και αφήνονται να στεγνώσουν. Στη 
συνέχεια, επιστρώνουμε με άχρωμο συντηρη-
τικό εμποτισμού DUROXYL Αqua TOTAL 
WOOD PROTECTION και στοκάρουμε με 
DUROWOOD όπου χρειάζεται. Ακολουθεί (εάν 
είναι επιθυμητή αλλαγή απόχρωσης) έγχρωμο 
βερνίκι εμποτισμού DUROXYL AQUA 11 απο-
χρώσεων.  
 
(*) 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 πι-
νέλο, 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 ακό-
μη 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 επιστρώ-
σεις 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 εί-
δος, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον 
βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώ-
σουμε. 
 
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 παι-
διά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ε-
τικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml 
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt 
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