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DUROSTICK D-12 Βερνίκι πέτρας διαλύτου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακο-
σμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλ-
τρα UV στη σύνθεσή του, είναι εξαι-
ρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, στο αστικό, ορεινό ή και πα-
ραθαλάσσιο περιβάλλον. 
Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες, δεν κιτρινίζει, 
ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του χρό-
νου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη 
φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση 
του ‘μόνιμα βρεγμένου’ στις επιφάνειες. 
Το ακρυλικό βερνίκι πέτρας D-12, προ-
στατεύει τις πέτρες από τη φθορά του 
χρόνου και τους αρμούς των πλακόστρω-
των δαπέδων από τη βαθμιαία αποσά-
θρωση που προκαλείται από τις συνθή-
κες του περιβάλλοντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το βερνίκι DUROSTICK D-12 εφαρμόζε-
ται όπου η αισθητική απαίτηση υπαγο-
ρεύει γυαλιστερή ή σατινέ επιφάνεια, για 
επενδύσεις σε δάπεδα (εικ. 2) ή τοίχους 
με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου, Κα-
ρύστου (εικ. 1), καθώς και τεχνητές πέ-
τρες, διακοσμητικά τούβλα κ.ά. 
Εάν επιθυμούμε ματ όψη της επένδυ-
σης, τότε αντί του DUROSTICK D-12 συ-
νιστάται το αδιαβροχοποιητικό RENOLIT, 
το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, 
το ματ βερνίκι διαλύτου VISTA ή και τα 
πολυουρεθανικά ματ βερνίκια 2 συστα-

τικών DECOFIN AQUA PU και DECOFIN 
POLYURETHANE της DUROSTICK. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι νέες επιφάνειες καθαρίζονται έπειτα 
από 3-4 εβδομάδες από την αρμολόγη-
σή τους, με σκληρή βούρτσα και καθαρι-
στικό πετρών DUROSTICK D-7, προκει-
μένου να απαλλαγούν από οικοδομικά 
κατάλοιπα. Παλιές επιφάνειες καθαρίζο-
νται με τον ίδιο τρόπο από λεκέδες που 
προέρχονται από το πότισμα γλαστρών, 
την απορρόφηση σκουριάς, περιττώμα-
τα ζώων, λάσπες και πλαστικά χρώματα.  
Ριπολίνες και βερνίκια αφαιρούνται με δι-
αβρωτικό DUROSTICK D-26.

2. Εφαρμογή
Το DUROSTICK D-12 είναι έτοιμο προς 
χρήση. Η εφαρμογή του σε καθαρές και 
στεγνές επιφάνειες γίνεται με ρολό 
βερνικιού ή με πινέλο σε δύο ή τρεις 
επιστρώσεις με διαφορά 3-4 ώρες με-
ταξύ τους. Σε εξωτερικά πλακόστρωτα 
δάπεδα δίπλα σε κήπους, συνιστάται 
να προηγείται εμποτισμός (προληπτι-
κά) με το αδιαβροχοποιητικό RENOLIT, 
για την προστασία της πέτρας και του 
βερνικιού από ανερχόμενη υγρασία,  
διασφαλίζοντας μακροχρόνια προστα-
σία της επένδυσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 
201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη 
χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότη-
τας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμό-
ζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προ-
ϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε οτι οι επιφάνειες είναι 
απολύτως στεγνές.
•Η επιφάνεια που έχει διακοσμηθεί με ακρυλικό βερνίκι πέ-
τρας D-12 δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό για του-
λάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του.
•Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την 
υγεία και το περιβάλλον. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 0,90±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Στιλπνότητα
1η-2η επίστρωση: σατινέ όψη,
3η επίστρωση: γυαλιστερή όψη

Χρόνος στεγνώματος
3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθή-
κες (υγρασία, θερμοκρασία)

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για 
το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Δ):750 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 674 gr/lt. Π.Ο.Ε.
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