
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για κοκκομετρίες 0,7mm-2mm: Περίπου 425ml/m2.
Για κοκκομετρίες 2mm-8mm: Περίπου 850ml/m2.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, 
για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. 
Συνιστάται 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

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 750ml 
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 5lt 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Gel – Διάφανο

Ρητίνη Ακρυλική-Πολυουρεθανική

Ειδικό βάρος 0,95±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος 43±1% w/w

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Στιλπνότητα Σατινέ

Χρόνος στεγνώματος
3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το 
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lt (2010). 
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 600gr/lt Π.Ο.Ε.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υβριδικό, Ακρυλικό-Πολυουρεθανικό 
βερνίκι διαλύτου, σε μορφή gel. Προ-
στατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυ-
σική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών 
QUARTZ DECO. Μετά την εφαρμογή του 
δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ προστα-
σίας, με αντοχή στην UV ακτινοβολία, 
την υγρασία και τον παγετό. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκαμπτο
• Θιξοτροπικό
• Δεν κιτρινίζει
• Δεν ξεφλουδίζει
• Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
• Νέας τεχνολογίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το QUARTZ DECO VARNISH GEL της 
DUROSTICK είναι κατάλληλο για τη 
διακόσμηση και προστασία των χαλα-
ζιακών αδρανών QUARTZ DECO, σε 
δάπεδα και τοίχους.
Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, 
λειτουργεί και ως πληρωτικό για τα 
κενά ή τις ‘μικροατέλειες’ που πιθανά 
έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την 
κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών 
(ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 
2mm), προσδίδοντας πιο λεία τελική 
επιφάνεια. Μία μόνο εφαρμογή του 
αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια 
των QUARTZ DECO από την απορρό-
φηση λεκέδων και τη συσσώρευση 
ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλεσμα 
τον εύκολο καθαρισμό της.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επι-
φάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι 

απόλυτα στεγνές και καθαρές από 
σκόνες.
Δάπεδα: Μετά την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του μείγματος ρητίνης 
και χαλαζιακών αδρανών (QUARTZ 
DECO+QUARTZ DECO EPOXY) και 
αφού η επιφάνεια είναι βατή (μετά από 
τουλάχιστον 48 ώρες), εφαρμόζουμε 
ως έχει το QUARTZ DECO VARNISH 
GEL. 
Τοίχοι: Μετά την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του μείγματος ρητίνης 
και χαλαζιακών αδρανών (QUARTZ 
DECO+QUARTZ DECO HYBRID) και 
αφού η επιφάνεια είναι στεγνή (μετά 
από περίπου 3-5 ημέρες), εφαρμόζου-
με ως έχει το QUARTZ DECO VARNISH 
GEL. 
Εφαρμογή: Αδειάζουμε το υλικό σε 
μορφή gel και απλώνουμε με λαστιχένια 
σπάτουλα, φροντίζοντας να μην αφή-
νουμε κενά και περισσεύματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθεί-
τε ότι οι επιφάνειες είναι απόλυτα 
στεγνές. Οι χρόνοι που αναφέρονται 
στην  ‘Προετοιμασία επιφάνειας’ είναι 
ενδεικτικοί και εξαρτώνται από τα 
πάχος στρώσης του μείγματος, τη 
θερμοκρασία και την υγρασία του πε-
ριβάλλοντος.
• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, 
είναι ακίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 
201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη 
χρήση τους.

Πληρωτικό, διακοσμητικό 
και προστατευτικό χαλαζιακών αδρανώνQUARTZ DECO VARNISH GEL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ΚΙΒ. € / lt € / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
(ΝΤΕΚΒΑΓΕ750) 6 - 12,00

5lt
(ΝΤΕΚΒΑΓΕ05) 4 14,40 72,00

KATHΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε


