
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROXYL Wood Protection/ 
Conditioner 
 
Παρασιτοκτόνο – εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου 

 
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  
Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής 
και άμεσης δράσης. Απαλλάσσει κάθε είδους ξύ-
λινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και πα-
ρέχει άμεσα, μακροχρόνια προστασία. Εξολο-
θρεύει το σαράκι του ξύλου και σταματά την κα-
ταστροφή των ξύλινων επιφανειών.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το DUROXYL Wood Protection/Conditioner, θε-
ραπεύει αποτελεσματικά ξύλινα κουφώματα, 
πόρτες, πατώματα, έπιπλα, πέργκολες και κάθε 
άλλη ξύλινη κατασκευή που έχει προσβληθεί 
από σαράκι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς  
χώρους.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Ανακινήστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας και το-
ποθετήστε το ρύγχος του φιαλιδίου μέσα στην 
οπή που έχει δημιουργήσει το σαράκι στην επι-

φάνεια του ξύλου. Πιέστε για περίπου 5 δευτερό-
λεπτα το φιαλίδιο, ώστε το παρασιτοκτόνο να 
φθάσει έως το αθέατο σημείο που βρίσκεται το 
έντομο και να το εξολοθρεύσει. Μετά από 24 ώ-
ρες, σφραγίστε την οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο 
νερού DUROWOOD. Στην περίπτωση εμφάνι-
σης ξυλοφάγων εντόμων σε αποθήκες ξυλείας, 
συνιστάται η εφαρμογή του DUROXYL Wood 
Protection/Conditioner σε συσκευασία 2,5lt και 
15lt με πινέλο ή ρολό σε κάθε ξύλο που έχει προ-
σβληθεί. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε 
συνθήκες καύσωνα ή παγετού. Προστατεύστε τα 
χέρια σας με γάντια και αποφύγετε κάθε επαφή 
του προϊόντος με το πρόσωπό σας. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Κάθε φιαλίδιο των 120ml μπορεί να θεραπεύσει 
1-2m2 ξύλινης επιφάνειας, ανάλογα με το είδος 
και την απορροφητικότητα του ξύλου. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, έως 24 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύ-
φλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Περιέχει ισχυρό παρασιτοκτόνο ιδιαίτερα βλα-
βερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από 
την προστασία του ξύλου. 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 20 φιαλίδια των 120ml 
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