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100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
PREMIUM QUALITY
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100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
PREMIUM QUALITY

Πόσο θέλετε να αντέξει  
στον χρόνο, το ακρυλικό  
που σκέφτεστε να αγοράσετε; 

http://www.durostick.gr/


10 XΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100% Ακρυλικό χρώμα-Premium Quality

Το ‘10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ’ της DUROSTICK, 
είναι 100% Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας 
ποιότητας, προορισμένο να ‘αντέξει’ του-
λάχιστον 10 χρόνια, στις αντίξοες συνθή-
κες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Με εξαιρετική ‘συμπεριφορά’ στις ακραί-
ες καιρικές συνθήκες, αντιμετωπίζει 
με επιτυχία την έντονη ηλιοφάνεια, τις 
μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, τη 
συχνή βροχόπτωση, ακόμη και τον παγε-
τό. Πιστοποιημένο ‘Ψυχρό’ χρώμα, από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντανακλά την 
ηλιακή ακτινοβολία με φυσικό αποτέλε-
σμα τη θερμική αποφόρτιση των τοίχων 
που περιστοιχίζουν το κτίριο. 

Στο αστικό, ορεινό ή παραθαλάσ-
σιο περιβάλλον, το ’10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ’ της DUROSTICK, θα 
διακοσμήσει και θα προστατεύ-

σει τις εξωτερικές επιφάνειες, 
όπως κανένα κοινό ακρυλικό  
χρώμα δεν μπορεί. 

Η DUROSTICK παρουσιάζει 

το κορυφαίο ακρυλικό της 

χρώμα και εγγυάται 

τις αντοχές του στον χρόνο.



10 XΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100% Ακρυλικό χρώμα-Premium Quality

Με άριστη απόδοση, εξαιρετική καλυπτι-
κότητα και λευκότητα που δεν την επη-
ρεάζει ο χρόνος, ‘εμποδίζει’ τη διείσδυση 
του νερού και επιτρέπει την αβίαστη δια-
πνοή των επιφανειών όπου εφαρμόζεται.

Με ισχυρή πρόσφυση, επαναβάφει κάθε 
σταθερή οικοδομική επιφάνεια, χωρίς να 
χρειάζεται αστάρι για την εφαρμογή του. 

Εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνει-
ες που δεν έχουν ξαναβαφεί ή πρέπει 
να σταθεροποιηθούν, ασταρώνονται 
με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή AQUAFIX της 
DUROSTICK. 

Χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα απο-
χρώσεων μέσω του συστήματος COLOR 
COLLECTION ή DUROCOLOR της 
DUROSTICK. 

Το ‘10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ’ της DUROSTICK, 
θα ‘χαρίζει’ στο κτίριό σας την αίσθηση του 
φρεσκοβαμμένου, πολλά χρόνια μετά τη 
βαφή του.

100% Ακρυλικό χρώμα 
Premium Quality



• Άριστη απόδοση

• Εξαιρετική καλυπτικότητα

• Ανεπηρέαστη λευκότητα

• Διαχρονική σταθερότητα αποχρώσεων

• Αντίσταση στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

• Υποδειγματικά ανθεκτικό σε περιοχές με διαρκείς βροχοπτώσεις

• ‘Εμποδίζει’ τη διείσδυση της υγρασίας στο ‘σώμα’ του

• Διαπνέον και υδρατμοπερατό

• Αντιστέκεται στο ρυπογόνο αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον

• Προστατεύει το σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν  

από την ενανθράκωση

•  Προσφύεται ισχυρά, σε κάθε κατάλληλα προετοιμασμένη  

οικοδομική επιφάνεια

• Αίσθηση φρεσκοβαμμένου, πολλά χρόνια μετά την εφαρμογή του

• Υδατοδιαλυτό, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

• Ιδανική σχέση τιμής – ποιότητας 

DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00,  Τηλ.: 211 60 03 500-599, 
210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612

E: info@durostick.gr
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22 ,  

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367 
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100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
PREMIUM QUALITY

Υπάρχουν λόγοι 
για να το  
επιλέξετε!

mailto:info@durostick.gr
http://??.??/
http://www.durostick.gr/
mailto:technical@durostick.gr

