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DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γνήσια γομαλάκα, ενισχυμένη με ρη-
τίνες. 
Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στη 
θερμοκρασία και τη UV ακτινοβολία, 
εμποδίζει τη διάβρωση των μεταλλι-
κών επιφανειών και παράλληλα προ-
στατεύει από το πετρέλαιο, τη βενζί-
νη, το νερό και τα αλκάλια. 
Σφραγιστικό και συγκολλητικό φλα-
ντζών και υδραυλικών ενώσεων που 
στεγνώνει γρήγορα. 
Διαθέτει ενσωματωμένο στο πώμα ει-
δικό σφαιροειδές πινέλο που δε μα-
δάει, διευκολύνοντας την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η ΓΟΜΑΛΑΚΑ της DUROSTICK στε-
γανοποιεί τους πόρους που δημι-
ουργούνται στις ραφές των δεξαμε-
νών πετρελαίου (εικ.2) και νερού με-
τά τη συγκόλλησή τους, καθώς και σε 
ρεζερβουάρ αυτοκινήτων (εικ.1) που 
έχουν σκουριάσει εσωτερικά. 
Παρέχει πρόσθετη εξασφάλιση από 
διαρροές στα σημεία που τοποθετού-
νται φλάντζες από περμανίτη, τσιμού-
χες και σπειρώματα. 

Αντέχει στα αλκάλια και δημιουργεί 
ένα ισχυρό φράγμα προστασίας στα 
αμπάρια και σε διάφορα σημεία του 
πλοίου που έρχονται σε έπαφή με πε-
τρέλαιο και αλμύρα. 
Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων 
στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλού-
δισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες 
και βερνίκια. 
Χρησιμοποιείται και ως βερνίκι υψη-
λής αντοχής για παλαιά έπιπλα και 
μουσικά όργανα, όταν αραιωθεί με 
καθαρό οινόπνευμα.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Καθαρίζουμε τις σκουριές με σμυρι-
δόχαρτο, συρματόβουρτσα ή χονδρό 
ατσαλόμαλλο. Στη συνέχεια, αφαι-
ρούμε τυχόν υπολείμματα από λά-
δια, λίπη και γράσο με white spirit ή 
DUROSTICK THINNER 101.
2. Εφαρμογή
Εφαρμόζουμε με το ενσωματωμένο 
πινέλο μία έως δύο επιστρώσεις με 
διαφορά μίας ώρας. 
Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε 
με ρολό ή πινέλο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200ml/m² ανά στρώση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς 
χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και τοξικό. 
Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, 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 ασφα-
λείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φιαλίδια των 60ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 200ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Μελί

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -20°C έως +110°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +4°C έως +40°C

Αραίωση - Καθαρισμός Μόνο με καθαρό ή μπλε οινόπνευμα

εικ. 1

εικ. 2


