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LUSSO D’ORO 
 
 
Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας 

 
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 
Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα 
σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Χρησιμοποιούνται 
ως πρόσθετα ανάμειξης με το διάφανο, διακο-
σμητικό ακρυλικό βερνίκι DECOLUX, δημιουρ-
γώντας ιριδισμούς και ανταύγειες στις επιφάνειες 
εφαρμογής τους. Εφαρμόζεται και με επίπαση 
του υλικού σε νωπή τσιμεντοειδή επιφάνεια, 
στην οποία αποδίδει μοναδικό χαρακτήρα ιδιαί-
τερης αισθητικής, την αναδεικνύει και προβάλλει 
με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτρο-
πίες μοναδικής ομορφιάς που εντάσσονται δια-
κριτικά σε κάθε χώρο. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το LUSSO D’ORΟ εφαρμόζεται σε εσωτερικούς 
χώρους, σε τοίχους και δάπεδα στα οποία υπάρ-
χει 'απαίτηση' για δημιουργία τεχνοτροπίας αυ-
τού του τύπου. Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύ-
νολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε 
μέρος της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασ-
σόμενο στην αισθητική του χώρου, στην οποία 
και προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέ-

λειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με επίπαση σε νω-
πές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Η ανάμειξη μίας 
συσκευασίας LUSSO D’ORΟ των 70ml σε 750ml 
DECOLUX και η εφαρμογή δύο επιστρώσεων σε 
κεραμικές γλάστρες, κεραμικά διακοσμητικά του-
βλάκια, τσιμεντένιες ζαρντινιέρες και τσιμεντο-
ειδή αγάλματα, μεταμορφώνει ολοκληρωτικά την 
όψη και την αξία τους, προσφέροντας λαμπερή 
μεταλλική όψη. 
Νέες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, στοκάρονται 
με STUCOFIX-P και ασταρώνονται με AQUAFIX 
ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK. Ακο-
λουθούν δύο επιστρώσεις DECOLUX με την 
προσθήκη ενός φιαλιδίου των 70ml LUSSO 
D’ORΟ. 
Σε παλιές βαμμένες τοιχοποιίες από γυψοσα-
νίδα, εάν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές στις ενώ-
σεις τους, αποκαθίστανται με ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ της 
DURΟSTICK, ασταρώνονται και βάφονται όπως 
προηγούμενα. Και στις δύο περιπτώσεις οι γυ-
ψοσανίδες αναβαθμίζονται αισθητικά και αποτε-
λούν μία οικονομική διακοσμητική πρόταση με 
ευκολία εφαρμογής και παράλληλης στεγάνω-
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σής τους. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμη-
σης για επιφάνειες επενδυμένες με πατητή τσι-
μεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-256 
FLEX VELVET της DUROSTICK. 
Κολακεύει και αναδεικνύει επιφάνειες διακοσμη-
μένες με στόκους τεχνοτροπίας τσιμεντοειδούς 
βάσης, όπως το MATIZ Stucco Decorativo, κα-
θώς επίσης και σε μορφή πάστας, όπως το 
STUCCO VIVERE της DUROSTICK, δημιουρ-
γώντας ‘πατίνες’ με αντικέ όψη. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Εφαρμογή της πούδρας απευθείας στην επι-
φάνεια (επίπαση) 
Η επιφάνεια εφαρμογής, κατασκευασμένη από 
τσιμεντοειδούς βάσης υλικό καθώς και με στόκο 
τεχνοτροπίας σε μόρφη πάστας STUCCO 
VIVERE, θα πρέπει να είναι νωπή. Η εφαρμογή 
γίνεται με χρήση της ίδιας της συσκευασίας του 
προϊόντος. Πιέζουμε ελαφρά το φιαλίδιο, επιτρέ-
ποντας τη διασπορά όσης ποσότητας χρειάζεται 
στην επιφάνεια που θέλουμε να τεχνοτροπή-
σουμε. Ελάχιστη ποσότητα είναι ικανή για τη δη-
μιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος. Η επι-
φάνεια πρέπει να αφεθεί έως ότου στεγνώσει 
εντελώς και γίνει βατή (για δάπεδα). Στη συνέ-
χεια, εφαρμόζουμε σε στεγνή επιφάνεια, για τη 
μακροβιότητα της απόχρωσης, βερνίκι προστα-
σίας βάσης διαλύτου. Ενδεικτικά αναφέρεται το 
βερνίκι VISTA για ματ όψη, το DECOLUX για 
γυαλιστερή όψη, το DECOFIN EPOXY SF (επο-
ξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών) και το 
DECOFIN POLYURETHANE (πολυουρεθανικό 
ματ βερνίκι 2 συστατικών). 
 
2. Εφαρμογή της πούδρας ως πρόσθετο στο διά-
φανο βερνίκι διαλύτου DECOLUX 
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να δεχθεί την κα-
τάλληλη προεργασία που είναι απαραίτητη για 
την τοποθέτηση βερνικιού σε αυτήν. Νέες βαμ-
μένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερνίκι μετά την 
πάροδο 15 ημερών. Επιφάνειες ήδη βαμμένες 
με πλαστικά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγ-
μένες από σκόνες. Αδειάζουμε το φιαλίδιο 
LUSSO D’ORO σε 750ml DECOLUX, αναδεύο-
ντας επιμελώς για 2-3 λεπτά για να επιτύχουμε 
ομοιόμορφη κατανομή του στη μάζα του βερνι-
κιού. Αφήνουμε να 'ηρεμήσει' για 1-2 λεπτά και 
επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 2 λεπτά, 

έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως. Το υλικό ε-
φαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις, με διαφορά 
3ών-4άρων ωρών, με ρολό μοχέρ ριπολίνης για 
τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές επιφάνειες. Σε πε-
ρίπτωση δημιουργίας πατίνας η εφαρμογή γίνε-
ται με φυσικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυσι-
κού σφουγγαριού, ταμποναριστά.  
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οι πούδρες τεχνοτροπίας LUSSO D’ORO δεν 
διασπείρονται σε βερνίκια βάσεως νερού, οπότε 
και δεν προτείνεται η ανάμειξή τους σε αυτά. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί τεχνοτρο-
πία, αναδεικνύεται η τελική όψη της κάθε δια-
κοσμητικής απόφασης στα σημεία που έχει 
γίνει εφαρμογή με επίπαση. Αντίθετα, η δια-
σπορά του LUSSO D’ORO στο DECOLUX, 
προσφέρει ένα ομογενοποιημένο στο σύνολό 
του έγχρωμο αποτέλεσμα. 

• Κατά την ανάμειξη του LUSSO D’ORO με τo 
DECOLUX, συνιστάται να επαναλαμβάνεται 
η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή 
διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια. 

• Σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους), βάλτε στο 
ρόλο ή το πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουρ-
γούνται ‘τρεξίματα’. 

• Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το 
πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσι-
μεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η 
επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις 
του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς σταγανω-
τικού D-9 της DUROSTICK. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Καθαρίζουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι. Ο 
καθαρισμός των εργαλείων όταν εργαζόμαστε με 
τα βερνίκια διαλύτου, γίνεται με το διαλυτικό που 
προτείνεται για το αντίστοιχο βερνίκι. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

• Για επίπαση 
Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της ε-
φαρμογής. 

• Ως πρόσθετο 
Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού 
DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, στις 
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κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, α-
νάλογα με την απορροφητικότητά τους. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, έως πέντε χρόνια από την ημερο-
μηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνι-
στάται 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. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 12 φιαλίδια των 70ml 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  
Σκόνη-Χρυσό, Ασημί, 
Χαλκός  

Ειδικό βάρος χρυσού-
χαλκού  

0,95±0,05kg/lt  

Ειδικό βάρος ασημένιου  0,15±0,05kg/lt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


