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7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

DUROSTICK D-28 Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η D-28 της DUROSTICK είναι μία αυτο-
γυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βά-
ση το κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική 
για ξύλινα δάπεδα. Είναι υδατοδιαλυ-
τή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προ-
στασία σε ξύλινα δάπεδα και παρκέ δι-
αρκείας, χωρίς να επηρεάζει την από-
χρωση του ξύλου. Προστατεύει από 
σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, 
από τη φθορά του χρόνου καθώς και 
από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών.
Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προ-
στασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθη-
τική και έχει ευχάριστο άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η D-28 της DUROSTICK εφαρμόζεται 
περιοδικά σε κάθε τύπο ξύλινου δα-
πέδου, προσδίδοντάς του ενυδάτω-
ση, φροντίδα και γυάλισμα διαρκείας.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας: Απο-
μακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη και 
αφαιρούμε τυχόν λεκέδες, ιδανικά 
με βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό 
γενικής χρήσης BIOCLEAN που δεν 
καταστρέφει τη βερνικωμένη ξύλινη 

επιφάνεια. Ξεπλένουμε επιμελώς και 
περιμένουμε να στεγνώσει τελείως. 
2. Εφαρμογή: Απλώνεται, ως έχει, με 
μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή με μαλα-
κό σφουγγάρι ομοιόμορφα στο σύνο-
λο της επιφάνειας. Προσέχουμε να 
μην υπάρχει πλεόνασμα υλικού. Αφού 
στεγνώσει, τρίβουμε ελαφρά με στε-
γνό μαλακό πανί για ακόμη μεγαλύτε-
ρη λάμψη. Για τη διατήρηση της γυα-
λάδας και για συντήρηση και προστα-
σία του δαπέδου, προσθέστε 2-3 κα-
πάκια σε 4-5 λίτρα νερό και σφουγγα-
ρίστε όπως συνήθως. Φροντίστε μόνο 
να είναι καλά στημένη η σφουγγαρί-
στρα και να στεγνώσει καλά η επιφά-
νεια πριν πατηθεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε δά-
πεδα που έχει προηγηθεί εφαρμογή 
προϊόντων που περιέχουν λάδι, κερί 
ή παλαιά, φθαρμένα, κατεστραμμένα 
ή μη στεγανοποιημένα δάπεδα. Αν δεν 
είστε σίγουροι για κάτι από τα παραπά-
νω, κάντε δοκιμή σε ένα μη εμφανές 
σημείο πριν προχωρήσετε στην εφαρ-
μογή του υλικού σε όλη την επιφάνεια.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή-Χρώμα Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει 

Ειδικό βάρος 1.00 ± 0.05kg/lt

pH 8-9

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

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα

Βατότητα Μετά από 3 ώρες

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt /8-12m2, ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβου-
λή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Πριν από τη χρήση, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του 
προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Xαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt 
Δοχείο 3lt


