
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

ROMIX PROFESSIONAL 
 
 
Πλαστικό χρώμα  

 
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  
Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς, χαμηλής 
οσμής. Οικονομικό, ιδανικό για φρεσκάρισμα, 
καθώς στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα, 
δημιουργώντας ομοιόμορφα ματ λευκή επιφά-
νεια. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την 
καλυπτικότητα, το εύκολο άπλωμα και τη δυνα-
τότητα διαπνοής που παρέχει στις επιφάνειες ό-
που εφαρμόζεται. Αποτελεί αξιόπιστη και οικο-
νομική λύση σε ελαιοχρωματιστές και άλλους κα-
ταναλωτές για χώρους που χρειάζονται συχνή 
συντήρηση.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το ROMIX PROFESSIONAL εφαρμόζεται σε 
νέες ή επαναβαφόμενες επι- φάνειες από σοβά, 
γυψοσανίδα, MDF, σπατουλαριστές επιφάνειες, 
σε εσωτερικούς χώρους που χρειάζονται συχνό 
βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια 
έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, 
σχολεία, αποθήκες κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη 

βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακο-
στάσια, αποθήκες κ.ά.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία υποστρώματος  
Οι επιφάνειες από μαρμαροσοβά πρέπει να είναι 
στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και 
σκόνη και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 η-
μέρες από την κατασκευή τους.  
Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυ-
σαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθα-
ριστικό ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) ή α-
σταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της 
DUROSTICK.  
Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρ-
κούν 2 επιστρώσεις με ROMIX 
PROFESSIONAL της DUROSTICK 
Εφαρμογή  
To ROMIX PROFESSIONAL αραιώνεται με νερό 
σε αναλογία έως 5%, ανάλογα με το υπό-
στρωμα, αναδεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με 
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ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2-3 επιστρώ-
σεις. Η κάθε επίστρωση ακολουθεί, αφού στε-
γνώσει πλήρως η προηγούμενη.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα α-
πορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 9-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την 
υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και 
τη μέθοδο εφαρμογής. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Βαμμένες επιφάνειες με ROMIX 
PROFESSIONAL συνιστάται να πλένονται μετά 
την πάροδο 20 ημερών από τη βαφή τους, με 
μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής 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 12 τεμ. 750ml 
Δοχείο 3lt (σε παλέτα 120 δοχείων) 
Δοχείο 9lt (σε παλέτα 48 δοχείων) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 
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