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Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων 

 
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  
Το THINNER 101 είναι άχρωμο, διαυγές υγρό, 
αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, 
αποτελούμενο από μείγμα αρωματικών και αλει-
φατικών υδρογονανθράκων και ειδικά πρό-
σθετα, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, που 
παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα 
κοινό διαλυτικό πινέλου ή white spirit. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το DUROSTICK THINNER 101 είναι ιδανικό για 
την αραίωση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνι-
κιών και ασταριών διαλύτου όταν αυτά εφαρμο-
στούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Λόγω της 
σύνθεσής του, χρησιμοποιείται και για τον καθα-
ρισμό των εργαλείων βαφής (ρολά, πινέλα κ.ά.). 
Είναι κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό με-
ταλλικών επιφανειών (απολίπανση) στις οποίες 
πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή. 
Αφαιρεί λάδια, γράσα και άλλους ρύπους από 
μηχανές, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτή-
ματα κ.ά.  

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Ως διαλυτικό: Το THINNER 101 προστίθεται α-
πευθείας στο προς αραίωση υλικό. Προσθέ-
τουμε 1-5% σε βερνίκια, 5-10% σε λαδομπογιές 
και 50- 100% σε αστάρια διαλύτου, ανάλογα την 
εφαρμογή. Ακολουθούμε τις οδηγί 
ες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊ-
όντος. Ανακατεύουμε καλά, μέχρι το μείγμα να 
γίνει ομοιογενές 
Ως καθαριστικό: Εφαρμόζεται ως έχει και δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα. Τα εργαλεία, οι μεταλλικές 
επιφάνειες και άλλα αντικείμενα αφήνονται να 
στεγνώσουν. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
50-100 ml/lt βερνικοχρώματος. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύ-
φλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
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οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από υ-
ψηλές θερμοκρασίες, την απευθείας έκθεση 
στον ήλιο και μακριά από κάθε πηγή θερμότη-
τας, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομη-
νία παραγωγής. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 400ml 
Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 750ml 
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt 
Δοχείο 15lt 
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