
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

SUPER ECO 
 
 
Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης 

 
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  
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άο-
σμο, ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και τις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη κα-
λυπτικότητα, απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας βε-
λούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση και 
δεν πιτσιλάει κατά την εφαρμογή του. Εγκεκρι-
μένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονο-
μής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέχει 
επικίνδυνες ουσίες, όπως αμμωνία, φορμαλδε-
ΰδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το SUPER ECO είναι κατάλληλο για τη βαφή 
παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, σχο-
λείων, νοσοκομείων και γενικά για χώρους όπου 
απαιτείται αυστηρή υγιεινή. Κατάλληλο για εσω-
τερική χρήση.  
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία υποστρώματος  
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά 
πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σα-
θρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 
ημέρες από την κατασκευή τους.  
Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρί-
βουμε με πατόχαρτο Νο60, σπατουλάρουμε με 
STUCOFIX-P ή POWDER COAT της 
DUROSTICK, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφά-
νειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Στη 
συνέχεια, εφαρμόζουμε μικρομοριακό σταθερο-
ποιητή AQUAFIX ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% 
της DUROSTICK.  
Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρ-
κούν δύο επιστρώσεις με SUPER ECO της 
DUROSTICK.  
Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά, καθαρίζο-
νται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN 
(για νικοτίνη και καπνιά) της DUROSTICK.  
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Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού αφαιρε-
θούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥ-
ΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθερο-
ποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.  
Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες 
πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε ε-
σωτερικά τον βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή ε-
ξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό 
DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών 
σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 
αποχρώσεων της DUROSTICK.  
Εφαρμογή  
Το SUPER ECO αραιώνεται με νερό σε αναλο-
γία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύ-
οντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πι-
στόλι airless σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επί-
στρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η 
πρώτη.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα α-
πορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 9,5-10,5m²/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 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν δια-
τηρείται έως την επόμενη χρήση του εφόσον 
σφραγιστεί σωστά. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Αν η επιλογή σας αφορά σκούρες αποχρώσεις 
θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται η εφαρ-
μογή του μικρομοριακού σταθεροποιητή 
(αστάρι) AQUAFIX της DUROSTICK. 
 
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 100 δοχείων) 
Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων) 
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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 
 


