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ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 
 
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου 

 
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  
Λευκό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής 
βάσης, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων 
επιφανειών και τοίχων. Προσφύεται δυναμικά, έ-
χει υψηλή καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, 
απλώνει και τρίβεται με ευκολία. Δημιουργεί ιδα-
νική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτερη α-
ντοχή στην τελική βαφή.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται σε 
νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφά-
νειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπα-
τουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά 
και γυψοσανίδα.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να έχει 
τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι 
στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και άλατα. 
 

Νέες ξύλινες επιφάνειες  
Αφαιρούμε όποιους ρόζους απαιτείται και δια-
σφαλίζουμε αντιμυκητική προστασία και προ-
στασία από ξυλοφάγα έντομα με άχρωμο συντη-
ρητικό εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/ 
Conditioner της DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, 
στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό και τρίβουμε 
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο τις επιφάνειες για 
να λειανθούν. Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τη 
σκόνη, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις 
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ. Αφού στεγνώσει και τριφτεί, ολο-
κλη- ρώνουμε την εφαρμογή με 2 επιστρώσεις 
με ριπολίνη DUROLUX της DUROSTICK.  
 
Παλαιές ξύλινες επιφάνειες  
Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα 
και στοκάρουμε όποιες ατέλειες με STUCOFIX 
πολτό. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως 
στην ενότητα 'Νέες ξύλινες επιφάνειες' (από το 
στοκάρισμα και έπειτα).  
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Τοιχοποιία από γυψοσανίδα  
Στοκάρουμε με STUCOFIX-P, STUCOFIX 
πολτό ή DUROSTICK D-67 και στη συνέχεια ε-
φαρμόζουμε ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ της DUROSTICK. 
Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά  
Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-
Ρ, POWDER COAT ή GRANULAR και στη συ-
νέχεια εφαρμόζουμε ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ της 
DUROSTICK. Βάφουμε με ριπολίνη, πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK, δημιουρ-
γώντας ένα τέλειο αποτέλεσμα, υψηλών αντο-
χών.  
Εφαρμογή  
Aναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Η ΒΕΛΑ-
ΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 
airless και αραιώνεται 5-10% με THINNER 101 
της DUROSTICK ή με white spirit. Αφού στεγνώ-
σει, τρίβεται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο για τη 
δημιουργία μιας λείας επιφάνειας στην οποία ε-
φαρμόζεται το τελικό χρώμα.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της 
DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη 
χρήση τους. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλ-
ληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 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. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία. 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml 
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt 
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