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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής ποιότητας κόλλα επιπλοποιίας, 
από καθαρό PVA, με εξαιρετική αντο-
χή. Διασφαλίζει γρήγορες συγκολλή-
σεις, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς λε-
κέδες στην επιφάνεια του ξύλου όταν 
στεγνώσει (εικ.1). Παρουσιάζει αντί-
σταση στην υγρασία και είναι κατάλλη-
λη για μαλακά και σκληρά ξύλα. Λόγω 
της ελαστικότητάς της, προφυλάσσει 
κάθε εφαρμογή τόσο από κραδασμούς 
όσο και από χτυπήματα ή παραμόρφω-
ση των ξύλων (εικ.2). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1FT 
κατά EN 12004.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROSTICK No35 είναι απαραίτη-
τη στα έπιπλα από καρυδιά, οξιά, teak, 
όρεγκον, παλίσανδρο, σουηδικό, πεύ-
κο, καθώς και για κάθε είδος καπλα-
μά, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φορμάικα, 
χάρντμπορντ, χαρτόνι, φελιζόλ, φελλό 
και γυψοσανίδα. 
Επίσης, είναι κατάλληλη για συγκόλλη-
ση κεραμικών πλακιδίων σε επιφάνει-
ες από νοβοπάν, MDF, κόντρα πλακέ 
θαλάσσης κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να εί-
ναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκό-
νες ή υπολείμματα χρωμάτων και τα ξύ-
λα απολύτως στεγνά.

2. Εφαρμογή
Απλώνουμε ισόπαχα την κόλλα με πι-
νέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλ-
ληση επιφάνειες. Για εφαρμογές σε 
μεγάλες επιφάνειες αραιώνουμε με 
νερό σε αναλογία έως 5%, προσδίδο-
ντας στην κόλλα καλύτερη εργασιμό-
τητα. Εντός 5-10 λεπτών φέρνουμε 
σε επαφή τα προς συγκόλληση μέρη, 
πρεσάροντάς τα για 4-8 ώρες, ανά-
λογα με την υγρασία και τη θερμοκρα-
σία του χώρου. Για τις συγκολλήσεις 
που δεν αφορούν έπιπλα, αρκεί ένα 
απλό πιστάρισμα λίγων λεπτών και σε 
2-4 ώρες επιτυγχάνεται η συγκόλλη-
ση, ενώ ολοκληρώνεται σε 24 ώρες σε 
θερμοκρασία +20°C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
•Δεν συνιστάται η εφαρμογή της 
κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των 
+8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η 
θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει 
κάτω από τους + 4°C.
•Συνιστάται να αποφεύγονται συγκολ-
λήσεις υγρών ή φρέσκων ξύλων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Tυχόν υπολείμματα καθαρίζονται με 
βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι όσο η κόλ-
λα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, κα-
θαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε 
τα χέρια μας με χλιαρό νερό. 

DUROSTICK Νο35 Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-250gr/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους 
προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 500gr
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg & βαρέλι 25kg, 50kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Σύσταση Πυκνόρρευστο PVA

Χρώμα Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει 

Ειδικό βάρος 1,05±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος 55% w/w

Αραίωση με νερό Έως 5%

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8°C έως +35°C

Αντοχή σε απόσπαση
4,5 Ν/mm2, μετά από 48 ώρες
(Μέτρηση σε σκληρά ξύλα)

Θερμοκρασιακή αντοχή σε πρέσα Έως 110°C για 2 ώρες

Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
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