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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 ο 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  
Γνήσια γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει υ-
ψηλή πρόσφυση και αντοχή στη θερμοκρασία 
και την UV ακτινοβολία. Σφραγιστικό και συγκολ-
λητικό φλαντζών και υδραυλικών ενώσεων που 
στεγνώνει γρήγορα. ‘Εμποδίζει’ τη διάβρωση 
των μεταλλικών επιφανειών όπου εφαρμόζεται 
και τις προστατεύει από τα αλκάλια. Για ευκολία 
εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι 
ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η ΓΟΜΑΛΑΚΑ της DUROSTICK στεγανοποιεί 
τους πόρους που δημιουργούνται στις ραφές 
κατά τη συγκόλληση μεταλλικών δεξαμενών πε-
τρελαίου και νερού, καθώς και σε ρεζερβουάρ 
αυτοκινήτων που έχουν σκουριάσει εσωτερικά. 
Κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά δοχεία που έρ-
χονται σε επαφή με νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, 
συνθετικά λάδια και ορυκτέλαια. Παρέχει πρό-
σθετη προστασία από διαρροές στα σημεία που 
τοποθετούνται φλάντζες από περμανίτη, τσιμού-
χες και σπειρώματα. Αντέχει στα αλκάλια και δη-

μιουργεί ένα ισχυρό φράγμα προστασίας στα α-
μπάρια και σε διάφορα σημεία του πλοίου που 
έρχονται σε επαφή με πετρέλαιο και αλμύρα. Κα-
τάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, απο-
τρέποντας το ξεφλούδισμα και το σκάσιμο σε ρι-
πολίνες και βερνίκια. Χρησιμοποιείται και ως 
βερνίκι υψηλής αντοχής για παλαιά έπιπλα και 
μουσικά όργανα, όταν αραιωθεί με καθαρό οινό-
πνευμα.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Καθαρίζουμε τις σκουριές με σμυριδόχαρτο, 
συρματόβουρτσα ή χονδρό ατσαλόμαλλο. Στη 
συνέχεια, αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα από 
λάδια, λίπη και γράσο με white spirit ή 
DUROSTICK THINNER 101.  
 
2. Εφαρμογή  
Εφαρμόζουμε με το ενσωματωμένο πινέλο σε 
μία έως δύο επιστρώσεις, με διαφορά μίας ώρας 
μεταξύ τους. Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε 
με ρολό ή πινέλο. 
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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 ασφαλείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο 
για την υγεία. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 φιαλίδια των 60ml 
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 200ml 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Υγρό - Μελί  

Ειδικό βάρος  1,00±0,05kg/lt  

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

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

Αραίωση - Καθαρισμός  
Μόνο με καθαρό ή μπλε 
οινόπνευμα  

 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 
210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


