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DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 
ΝΕΡΟΥ 
 
Υπόστρωμα 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  
Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, για 
κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ο-
μοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση 
σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε ήδη βαμμένες 
με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται 
και τρίβεται εύκολα, έχει πολύ μεγάλη καλυπτι-
κότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει ε-
ξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε να δεχθεί την τε-
λική βαφή. Eίναι άοσμο, φιλικό στον χρήστη και 
το περιβάλλον και ιδανικό για εφαρμογή σε κλει-
στούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της 
DUROSTICK εσωτερικής και εξωτερικής χρή-
σης, εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμέ-
νες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), κα-
θώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από 
μαρμαροσοβά και γυψοσανίδες. Συνιστάται για 
παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.  
 

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, υδα-
τοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL 
Aqua TOTAL WOOD PROTECTION της 
DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, στοκάρουμε με 
STUCOFIX πολτό και τρίβουμε με το κατάλληλο 
γυαλόχαρτο τις επιφάνειες για να λειανθούν. Στη 
συνέχεια, απομακρύνουμε τη σκόνη, εφαρμό-
ζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ακρυλική ΒΕΛΑ-
ΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ.  
Αφού στεγνώσει και τριφτεί, ολοκληρώνουμε την 
εφαρμογή με 2 επιστρώσεις με ριπολίνη 
DUROLUX AQUA της DUROSTICK.  
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Παλαιές ξύλινες επιφάνειες  
Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα 
και στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό όποιες α-
τέλειες. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως 
στην ενότητα `Νέες ξύλινες επιφάνειες' (από το 
στοκάρισμα και έπειτα).  
Τοιχοποιία από γυψοσανίδα  
Στοκάρουμε με STUCOFIX-P, STUCOFIX 
πολτό ή DUROSTICK D-67 και στη συνέχεια ε-
φαρμόζουμε ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 
της DUROSTICK.  
Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά  
Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-
Ρ ή POWDER COAT και στη συνέχεια εφαρμό-
ζουμε ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 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 ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή 
πιστόλι airless και αραιώνεται 5-10% με καθαρό 
νερό. Αφού στεγνώσει, τρίβεται με το κατάλληλο 
γυαλόχαρτο για τη δημιουργία μιας λείας επιφά-
νειας στην οποία εφαρμόζεται το τελικό χρώμα.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη 
χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με 
απορρυπαντικό. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες α-
ποθήκευσης, για τουλάχιστον 18 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
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 
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt 
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