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LUSSO D’ORO Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλι-
κά πιγμέντα σε χρυσό, ασήμι και χαλ-
κό. Χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα 
ανάμειξης με το διακοσμητικό ακρυλι-
κό, διάφανο βερνίκι, βάσης διαλύτου, 
DECOLUX, δημιουργώντας ιριδισμούς 
και ανταύγειες στις επιφάνειες εφαρ-
μογής τους. Η προσθήκη 9% κατά όγκο, 
μετατρέπει το διάφανο βερνίκι διαλύ-
του σε έγχρωμο, χαρίζοντας αστρα-
φτερές επιφάνειες που αντέχουν στο 
χρόνο, με υψηλό διακοσμητικό ενδια-
φέρον και ξεχωριστό ύφος. Εφαρμόζε-
ται και με επίπαση του υλικού σε νω-
πή τσιμεντοειδή επιφάνεια, στην οποία 
αποδίδει μοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτε-
ρης αισθητικής, την αναδεικνύει και 
προβάλλει με έναν ιδιαίτερα εντυπω-
σιακό τρόπο τεχνοτροπίες μοναδικής 
ομορφιάς που εντάσσονται διακριτικά 
σε κάθε χώρο. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το LUSSO D’ORΟ εφαρμόζεται σε εσω-
τερικούς χώρους, σε τοίχους και δά-
πεδα στα οποία υπάρχει απαίτηση για 
δημιουργία τεχνοτροπίας αυτού του 
τύπου. Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύ-
νολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοί-
χο) ή σε μέρος της (π.χ. σε μία κολό-
να ή ένα τζάκι) (εικ. 1) εντασσόμενο 
στην αισθητική του χώρου στην οποία 
προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πο-
λυτέλειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με 
επίπαση σε νωπές τσιμεντοειδείς επι-

φάνειες και αφού σταθεροποιηθούν να 
ακολουθήσει μετά από μία εβδομάδα 
η βαφή τους με διάφανα βερνίκια ή ως 
πρόσθετο στο διάφανο βερνίκι βάσης 
διαλύτου DECOLUX. 
Η ανάμειξη μίας συσκευασίας LUSSO 
D’ORΟ των 70ml σε 750ml DECOLUX 
και η εφαρμογή δύο επιστρώσεων σε 
κεραμικές γλάστρες (εικ.3), κεραμικά 
διακοσμητικά τουβλάκια, τσιμεντένιες 
ζαρντινιέρες και τσιμεντοειδή αγάλματα, 
μεταμορφώνει ολοκληρωτικά την όψη 
και την αξία τους, προσφέροντας λα-
μπερή μεταλλική όψη σε αποχρώσεις 
του χρυσού, ασημιού, χαλκού. 
• Νέες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, 
στοκάρονται με STUCOFIX-P υπέρλε-
πτο στόκο σπατουλαρίσματος και αστα-
ρώνονται με AQUAFIX, ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥ-
ΤΟΥ ή DECOLUX της DUROSTICK. Ακο-
λουθούν δύο επιστρώσεις DECOLUX 
με την προσθήκη ενός φιαλιδίου των 
70ml LUSSO D’ORΟ. 
• Παλιές βαμμένες τοιχοποιίες από 
γυψοσανίδα, αφού αποκατασταθούν 
πιθανές υπάρχουσες τριχοειδείς ρωγ-
μές στις ενώσεις τους με ΑΦΡΟΣΤΟ-
ΚΟ της DURΟSTICK, ασταρώνονται και 
βάφονται όπως οι προηγούμενες επι-
φάνειες. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
γυψοσανίδες, αναβαθμίζονται αισθητι-
κά και αποτελούν μία οικονομική δια-
κοσμητική πρόταση με ευκολία εφαρ-
μογής και παράλληλης στεγάνωσής 
τους. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή δι-
ακόσμησης για επιφάνειες κατασκευ-

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

• Για επίπαση: Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρ-
μογής.
• Ως πρόσθετο: Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX 
καλύπτουν 5-7m²/στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
έως πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται 
μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύ-
λαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων 
ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 φιαλίδια των 70ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Χρυσόσκονη, ασημόσκονη, χαλκόσκονη

Ειδικό βάρος χρυσού-χαλκού 0,95±0,05kg/lt

Ειδικό βάρος ασημένιου 0,15±0,05kg/lt

εικ. 1

6.2 Τεχνοτροπίες
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ασμένες από πατητή τσιμεντοκο-
νία DS-250, DS-252 FLEX και DS-
256 FLEX VELVET της DUROSTICK. 
Κολακεύει και αναδεικνύει επιφά-
νειες κατασκευασμένες με τους 
διακοσμητικούς στόκους τεχνο-
τροπίας τσιμεντοειδούς βάσης, 
όπως το MATIZ Stucco Decorativo 
καθώς επίσης και σε μορφή πά-
στας, όπως το STUCCO VIVERE της 
DUROSTICK, δημιουργώντας ‘πα-
τίνες’ με αντικέ όψη (εικ.2).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Εφαρμογή της πούδρας 
απευθείας στην επιφάνεια 
(επίπαση).
Η επιφάνεια εφαρμογής, κα-
τασκευασμένη από τσιμεντο-
ειδούς βάσης υλικό (MATIZ 
stucco Decorativo, πατητές τσι-
μεντοκονίες DS-250, DS-252 
FLEX, DS-256 FLEX VELVET της 
DUROSTICK), καθώς και η δια-
κοσμημένη με στόκο τεχνοτρο-
πίας σε μόρφη πάστας STUCCO 
VIVERE, θα πρέπει να είναι νω-
πή, ώστε να επιτρέπει την απαι-
τούμενη πρόσφυση για την τοπο-
θέτηση σε αυτήν, της πούδρας 
LUSSO D’ORO. Η εφαρμογή γί-
νεται με χρήση της ίδιας της συ-
σκευασίας του προϊόντος. Πιέ-
ζουμε ελαφρά το φιαλίδιο, επι-
τρέποντας τη διασπορά όσης πο-
σότητας χρειάζεται στην επιφά-

νεια που θέλουμε να τεχνοτρο-
πήσουμε. Ελάχιστη ποσότητα εί-
ναι ικανή για τη δημιουργία του 
επιθυμητού αποτελέσματος. Η 
επιφάνεια πρέπει να αφεθεί έως 
ότου στεγνώσει εντελώς και γί-
νει βατή (για δάπεδα). Στη συ-
νέχεια, 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 γυαλι-
στερή όψη, το DECOFIN EPOXY SF 
(εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 
2 συστατικών) και το DECOFIN 
POLYURETHANE (πολυουρεθα-
νικό ματ βερνίκι 2 συστατικών).
2. Εφαρμογή της πούδρας με 
προηγούμενη διάλυσή της 
στο διάφανο βερνίκι διαλύτου 
DECOLUX.
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να 
δεχθεί την κατάλληλη προεργα-
σία που είναι απαραίτητη για την 
τοποθέτηση βερνικιού σε αυτήν. 
Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βά-
φονται με βερνίκι μετά  την πάρο-
δο 15 ημερών. Επιφάνειες ήδη 
βαμμένες με πλαστικά ή ριπολί-
νες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες 
από σκόνες. 
Αναμειγνύουμε το φιαλίδ ιο 
LUSSO D’ORO με τo ειδικό βερ-
νίκι DECOLUX της DUROSTICK, 
αναδεύοντας επιμελώς για να 

επιτύχουμε την ομοιόμορφη κατα-
νομή της στη μάζα του βερνικιού 
για 2-3 λεπτά. Αφήνουμε το μείγ-
μα να ωριμάσει για 1-2 λεπτά και 
επαναλαμβάνουμε την ανάδευση 
για 2 λεπτά, έως ότου ομογενο-
ποιηθεί πλήρως. 
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το 
υλικό που θα προκύψει σε δύο 
επιστρώσεις, με ρολό μοχέρ ριπο-
λίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για 
μικρές επιφάνειες. Σε περίπτωση 
δημιουργίας πατίνας η εφαρμογή 
γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή με 
απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, 
ταμποναριστά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι πούδρες τεχνοτροπίας LUSSO 
D’ORO δεν διασπείρονται σε βερ-
νίκια βάσεως νερού, οπότε και 
δεν προτείνεται η ανάμειξή τους 
σε αυτά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Σε επιφάνειες που έχει προη-
γηθεί τεχνοτροπία, αναδεικνύεται 
η τελική όψη της κάθε διακοσμη-
τικής απόφασης στα σημεία που 
έχει γίνει εφαρμογή με επίπαση. 
Αντίθετα, η διασπορά του LUSSO 
D’ORO στο DECOLUX, προσφέρει 
ένα ομογενοποιημένο στο σύνολό 
του έγχρωμο αποτέλεσμα.
• Κατά την ανάμειξη του LUSSO 

D’ORO με τo DECOLUX, συνιστά-
ται να επαναλαμβάνεται η ανάδευ-
ση τακτικά και κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής, ώστε να επιτυγ-
χάνεται ομαλή διασπορά της πού-
δρας στην επιφάνεια.
• Σε κάθετες επιφάνειες (τοί-
χους), βάλτε στο ρόλο ή το πινέ-
λο, τόση ποσότητα όση είναι απα-
ραίτητη, προκειμένου να μην δημι-
ουργούνται ‘τρεξίματα’.
• Για την αποφυγή μεταφοράς 
αλάτων από το πότισμα σε νέες 
κεραμικές γλάστρες και τσιμεντέ-
νιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απα-
ραίτητη η επάλειψή τους εσωτερι-
κά με δύο στρώσεις του επαλειφό-
μενου τσιμεντοειδούς σταγανωτι-
κού D-9 της DUROSTICK.
• Το σύστημα τεχνοτροπίας 
DECOLUX με LUSSO D’ORO προ-
σφέρεται και ως επικάλυψη για 
πατίνες, αφού προηγηθεί εφαρ-
μογή του ειδικού υποστρώματος 
LUSSO D’ORO BASE DΙ COLORΙ, 
διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις 
(μαύρο και καφέ).

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

εικ. 2

εικ. 3


