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DUROSTICK D-7 Kαθαριστικό φυσικών πετρών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει 
αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατά-
λοιπα από τις φυσικές πέτρες, επανα-
φέροντας την αρχική τους όψη. 
Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους 
ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρί-
λες, μούχλα καθώς και λεκέδες από 
λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποι-
ημένα πλαστικά χρώματα. 
Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των 
πετρών ή των αρμών και προετοιμά-
ζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδι-
αβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν 
με βερνίκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το καθαριστικό DUROSTICK D-7 χρη-
σιμοποιείται σε δάπεδα και τοίχους 
από φυσικές πέτρες Καρύστου, Πη-
λίου, Καρπάθου κλπ. (εικ.1, 2). Συνι-
στάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, 
ιδανικά σε ‘αθέατο’ σημείο, σε  πετρώ-
ματα ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ισχυρά 
καθαριστικά (π.χ. ασβεστολιθικά πε-
τρώματα), ενώ ο καθαρισμός ενδεί-
κνυται να πραγματοποιείται μετά την 
πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγη-
ση. Η χρήση του είναι απαραίτητη πριν 
από την εφαρμογή του αδιαβροχοποιη-
τικού RENOLIT ματ ή του NANO PROOF 
CERAMIC DS-270 της DUROSTICK, 

των βερνικιών πέτρας D-72  σατι-
νέ εσωτερικής χρήσης, D-12 σατινέ, 
VISTA ματ, DECOFIN EPOXY SF γυαλι-
στερό, DECOFIN POLYURETHANE ματ 
της DUROSTICK, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η απομάκρυνση των οικο-
δομικών καταλοίπων. To D-7 δεν συ-
νιστάται για μάρμαρα ή τεχνητές πέ-
τρες και τουβλάκια. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Κατά την εφαρμογή του προτείνεται 
η χρήση προστατευτικών γυαλιών και 
πλαστικών γαντιών. Εάν η εργασία γί-
νει εσωτερικά στο σπίτι, ανοίγουμε 
πόρτες και παράθυρα προς αποφυγή 
συσσώρευσης ατμών, απομακρύνο-
ντας ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτο-
ντας με νάυλον ανοξείδωτους νεροχύ-
τες, μπαταρίες κλπ. Σε εξωτερικούς 
χώρους φροντίζουμε τα υπολείμματα 
κατά την εφαρμογή του προϊόντος να 
μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, 
διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστρο-
φής τους.
2. Εφαρμογή
Το καθαριστικό πετρών D-7 εφαρμό-
ζεται ως έχει, τρίβοντας με σκληρή 
σκούπα, αφού το αφήσουμε να δράσει 
για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλέ-
νουμε με άφθονο νερό. 

Πριν τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό

εικ. 1

εικ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,05±0,05kg/lt

pH 0-1

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

Άρωμα Λεμόνι

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει υδροχλωρικό οξύ

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5311/0/99
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/4-5m² επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύ-
στημα. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παι-
διά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης 
στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφα-
λείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5 lt, 20lt


