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DUROXYL Wood Protection/Conditioner 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέ-
σως μετά τη χρήση τους. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-8m² ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφη-
τικότητα του ξύλου. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον 
παγετό και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, έως 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική του συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται 
να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά 
αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται. 
• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση και κλείστε το δοχείο καλά 
μετά την εφαρμογή. 
• Τα συντηρητικά ξύλου θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή. 
• Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Xαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt
Δοχείο 15lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Mορφή - Χρώμα Υγρό βερνίκι εμποτισμού - Διάφανο 

Eιδικό βάρος 0,80±0,05kg/lt 

Στερεά κατά βάρος 6-10% w/w 

Στιλπνότητα Mατ 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C 

Χρόνος στεγνώματος
1-2 ώρες (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
(υγρασία, θερμοκρασία) 

Επαναβαφή Σε περίπου 24 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60% 

Oσμή Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

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 Δ): 700gr/lt (2010). Το έτοιμο προς 
χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 675gr/lt Π.Ο.Ε..
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0067

Διάφανο συντηρητικό 
εμποτισμού ξύλου διαλύτου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικό συντηρητικό ξύλου βάσεως δια-
λύτου για καινούργιες και παλαιές εξω-
τερικές ξύλινες επιφάνειες. Προστα-
τεύει το ξύλο από τους μύκητες που 
καταστρέφουν το ξύλο, την μπλε κυ-
άνωση, τους τερμίτες και άλλα ξυλο-
φάγα έντομα. Παραμένει ενεργό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτρέπο-
ντας την προσβολή των ξύλων από τη 
σήψη. Λειτουργεί ως αστάρι για τα έγ-
χρωμα βερνίκια εμποτισμού διαλύτου 
DUROXYL 11 αποχρώσεων καθώς και 
τα διακοσμητικά βερνίκια DUROLAC και 
MARINER της DUROSTICK. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROXYL Wood Protect ion/
Conditioner είναι κατάλληλο για ερα-
σιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρ-
μογές, όπως ξύλινα παράθυρα, πόρ-
τες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφρά-
ξεις, πέργκολες, στέγαστρα, κάγκελα 
μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Εφαρ-
μόζεται ως αστάρι πρόληψης και θε-
ραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προ-
κειμένου να υποδεχθεί κάθε είδους 
βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην πε-
ρίπτωση που θα ακολουθήσει έγχρω-
μο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και 
ομοιογένεια της απορροφητικότητας 
του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματι-
κή ομοιομορφία σε αυτό. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το 
αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινού-
ρια όσο και σε παλαιά ξύλα. H επιφά-
νεια του ξύλου πρέπει να είναι καθα-
ρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σα-
θρά σημεία. Κατά την εφαρμογή και το 
στέγνωμά του η θερμοκρασία θα πρέ-
πει να είναι πάνω από τους 5°C και η 
σχετική υγρασία του χώρου θα πρέπει 
να είναι κάτω από 80%. 
Καινούρια ξύλα: Πριν από την εφαρ-
μογή του DUROXYL Wood Protection/

Conditioner, οι επιφάνειες θα πρέ-
πει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο 
γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα ‘νερά’ 
του ξύλου και να έχουν αφαιρεθεί κα-
λά οι σκόνες, ενώ αν υπάρχει ρετσίνι, 
το απομακρύνουμε με THINNER 101 
της DUROSTICK. Μετά την εφαρμογή, 
όπου χρειάζεται, θα πρέπει να στοκά-
ρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων 
DUROWOOD της DUROSTICK. 
Παλαιά ξύλα (*): Απομακρύνουμε επι-
μελώς με γυαλόχαρτο σαθρά και ξε-
φλουδισμένα βερνίκια, επιστρώνου-
με με άχρωμο συντηρητικό εμποτισμού 
DUROXYL Wood Protection/Conditioner 
και στοκάρουμε με DUROWOOD όπου 
χρειάζεται. Ακολουθεί (εάν απαιτείται 
αλλαγή απόχρωσης) έγχρωμο βερνίκι 
εμποτισμού DUROXYL 11 αποχρώσε-
ων, ανάλογα με το είδος του ξύλου και 
την απόχρωση που επιθυμούμε. 

 (*) Αν τα ξύλα μας είναι λερωμένα από λά-
δια, άλατα, γκρίζα ή μαύρα στίγματα, συνι-
στάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με 
WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα 
ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφή-
σουμε να στεγνώσουν. 
2. Εφαρμογή: Αφού ανακινήσουμε καλά 
το συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL 
Wood Protection/Conditioner, εφαρ-
μόζουμε μία επίστρωση σε επιφάνει-
ες χαμηλής υγρασίας, προκειμένου να 
διεισδύσει βαθύτερα στο ξύλο, χωρίς 
αραίωση, με ρολό ή πινέλο και στη συ-
νέχεια μία έως τρεις επιστρώσεις έγ-
χρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL, 
ανάλογα με την απόχρωση που επιθυ-
μούμε και το είδος του ξύλου. Για ακό-
μη μεγαλύτερη προστασία από την πα-
λαίωση και τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφά-
νεια σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά 
και για τη διατήρηση της απόχρωσής 
του, συνιστάται η επάλειψη με μία έως 
δύο επιστρώσεις DUROLAC (σατινέ ή 
γυαλιστερό) ή MARINER (γυαλιστερό) 
της DUROSTICK.

6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας


