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6.5 Πλαστικά χρώματα για σοβά & μπετόν

DUROSTICK ΕΧΤRA Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρώμα Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR 
(σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 
120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Οι βάσεις PAL, DARK και 
TRANSPARENT χρωματίζονται μέσω του συστήματος COLOR 
COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.

Αντοχή στο πλύσιμο > 15.000 κύκλους (κατά DIN 53778).

Στιλπνότητα Mατ

Xρόνος στεγνώματος Μία ώρα στην αφή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8°C έως +35°C

Εύφλεκτο Όχι

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/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει 
κατά μέγιστο 39 gr/lt Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/6-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον 
παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βαμμένες επιφάνειες με DUROSTICK EXTRA συνιστάται να 
πλένονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τη βαφή τους, με 
μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό. 

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.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγε-
τού για τις επόμενες 12 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg (750ml)
Δοχείο 5kg (3lt) (σε παλέτα 120 δοχείων) 
Δοχείο 15kg (10lt) (σε παλέτα 48 δοχείων)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλαστικό χρώμα, υδατικής διασποράς, άο-
σμο, εξαιρετικής κάλυψης, απόδοσης και 
αντοχής. Διακρίνεται για την ισχυρή του 
πρόσφυση, τη λευκότητά του, ενώ δου-
λεύεται εύκολα. Δεν σαπωνοποιείται με 
το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πά-
ροδο του χρόνου οι αποχρώσεις του. Επι-
τρέπει τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου 
εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK ΕΧΤRA είναι ιδανικό για 
την προστασία και τη διακόσμηση νέων 
ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, 
μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα που εκτί-
θενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη κα-
ταπόνηση, π.χ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία, 
σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία υποστρώματος 
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαρο-
σοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγ-
μένες από σαθρά σημεία και να έχουν 
περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από 
την κατασκευή τους. 
Για νέες επιφάνειες από μπετόν, 
φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λά-
δια ξυλοτύπων με το βιοδιασπώμενο κα-
θαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟ. Ακολούθως, επαλείφουμε 2 επι-
στρώσεις του 1mm, με τον αναστολέα 
διάβρωσης RUST FREE POWDER της 
DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου 
οπλισμού. Αφού στεγνώσει, καλύπτου-
με τα σημεία με επισκευαστικό κονία-
μα DUROFIX ή με θιξοτροπικό επισκευ-
αστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER 
MORTAR RAPID της DUROSTICK. 
Τέλος, ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑ-
ΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της 
DUROSTICK ή white spirit.
Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, 
τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώ-
νουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μι-
κρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή 
AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK. 

Γ ια  στοκάρ ισμα ,  εφαρμόζου -
με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, 
POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή 
GRANULAR της DUROSTICK ή και συν-
δυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλει-
ες της επιφάνειας και το πόσο λείο φι-
νίρισμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστά-
ρωμα της τοιχοποιίας.
Για ήδη βαμμένες σταθερές επι-
φάνειες, αρκούν δύο επιστρώσεις με 
DUROSTICK EXTRA.
Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά 
και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδι-
ασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για 
νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με 
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK. 
Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού 
αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώ-
νονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μι-
κρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX 
της DUROSTICK. 
Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με 
ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειες 
από μπετόν, με επισκευαστικό κονίαμα 
D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια 
ασταρώνονται. 
Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε 
κάσες πορτών και παραθύρων, χρη-
σιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελα-
στομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή 
το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστι-
κό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 
αποχρώσεων της DUROSTICK. 
2. Εφαρμογή: To DUROSTICK ΕΧΤRA 
αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 
5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, 
αναδεύοντας καλά. Oι βάσεις DARK, 
TRANSPARENT αραιώνονται με νερό, 
σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, 
πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώ-
σεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολου-
θεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και 
διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως με-
τά τη χρήση τους.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

Η εφαρμογή διατίθεται σε 
λογισμικό ANDROID &  iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

Κατεβάστε την εφαρμογή

COLORS by DUROSTICK, ΚΆΝΤΕ ΤΟ ΤΏΡΆ!    

Η εφαρμογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Xρωματίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εμπειρία χρωματίζοντας επιφάνειες.   
Συνδυάστε χρώματα και αποχρώσεις.  
Περάστε το χρόνο σας ευχάριστα και δημιουργικά.  
Πειραματιστείτε με χρώματα και συνδυασμούς  
στο δικό σας χώρο! Ταιριάξτε τα με την επίπλωση, 
τα χαλιά και τις κουρτίνες.

•Χρωματίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 
•Επιλέξτε συνδυασμούς χρωμάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
• Δείτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρμογών  
•Βρείτε σημεία πώλησης χρωμάτων DUROSTICK  
•Μιλήστε με τη DUROSTICK. 

w
w

w
.d

ur
os

tic
k.

gr

#d
ur

os
tic

kc
re

at
iv

e


