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Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα 

 
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  
Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα με βάση το παραδο-
σιακό φυσικό μίνιο, πρόσθετα αντιδιαβρωτικά 
πιγμέντα και αλκυδικές ρητίνες. Έχει υψηλή κα-
λυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση και ιδιαί-
τερη αντοχή στην υγρασία. Στεγνώνει γρήγορα 
και παρέχει πλήρη προστασία στα μέταλλα από 
την οξείδωση   
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ της DUROSTICK είναι απα-
ραίτητο για την προστασία σιδερένιων κατα-
σκευών που είναι εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, μεταλ-
λικές πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες 
πλοίων. Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελε-
σματικά από τη σήψη τόσο το σκελετό, όσο και 
τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών, καθώς 
και τις ξύλινες βάρκες.  
 
 
 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Καθαρίζουμε σκουριές(*), λάδια, σκόνες, σαθρές 
βαφές με σμυριδόχαρτο, σβουράκι ή χονδρό α-
τσαλόμαλλο και στη συνέχεια αφαιρούμε τα υπο-
λείμματα με TΗΙΝΝΕR 101 της DUROSTICK ή 
με white spirit.  
(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST 
REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρ-
μογή του προϊόντος.  
Εφαρμογή  
Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση. Το ΦΥ-
ΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ της DUROSTICK εφαρμόζεται με 
ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε μία ή δύο επι-
στρώσεις για σωστή αντισκωριακή προστασία. 
Αραιώνεται κατά 10-15% με white spirit ή 
THINNER 101 της DUROSTICK. Αφού το 
προϊόν στεγνώσει, ακολουθεί μία στρώση  
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία εως δύο επιστρώ-
σειςDUROLUX ριπολίνη της DUROSTICK. 
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KAΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με το υλικό α-
ραίωσης και στη συνέχεια με απορρυπαντικό, α-
μέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 5-8m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε 
πηγή θερμότητας, έως 14 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως τοξικό και εύφλε-
κτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και 
μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά 
αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συ-
σκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομέ-
νων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg 
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg 
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