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DUROPAINT
ΥΒΡΙΔΙΚΌ, ΑΚΡΥΛΙΚΌ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

Βάψτε μια φορά & ξενοιάστε

για πολλά-πολλά χρόνια!

www.durostick.gr

http://www.durostick.gr/


H εξέλιξη στα χρώματα  των  εξωτερικών επιφανειών  
Το DUROPAINT-PU της DUROSTICK 

είναι Ακρυλικό Πολυουρεθανικό χρώμα 

νέας τεχνολογίας, με σύνθεση ικανή να  

πολλαπλασιάζει γεωμετρικά τις αντοχές του 

χρώματος σε κάθε ‘απαιτητικό’ περιβάλλον. 

Προσφύεται ισχυρά,  καλύπτει δραστικά και 

επιτρέπει στις επιφάνειες να διαπνέουν με 

επιτυχία. Προορίζεται για χρήση σε εξωτε-

ρικές οικοδομικές επιφάνειες, βαμμένες 

ή μη, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 

περιβάλλον.Το φιλμ του χρώματος, είναι 

αδιαπέραστο από την υγρασία και το νερό, 

ενώ παραμένει ακλόνητο σε θερμοκρασίες 

από -20οC έως και +80oC. Λειτουργεί 

αποτελεσματικά ως φράγμα ενανθράκωσης 

του σκυροδέματος και αποσάθρωσης του 

σοβά. Δεν σαπωνοποιείται.

Πιστοποιημένο ως ‘Ψυχρό’ χρώμα από 

το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντιστέκεται 

H DUROSTICK παρουσιάζει 

το Νέο Υβριδικό της χρώμα 

και εξελίσσει  

την κατηγορία των  

ακρυλικών χρωμάτων

http://pe??�?????.??/


H εξέλιξη στα χρώματα  των  εξωτερικών επιφανειών  
στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  

(UV) και γηράσκει με διαφορά αργότερα 

από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα. Το 

φυσικό αποτέλεσμα είναι, να διατηρεί τα 

σπουδαία χαρακτηριστικά του για πολλά 

περισσότερα χρόνια.

Το λευκό DUROPAINT-PU, διακοσμεί 

λιθόστρωτα και πλακόστρωτα σοκάκια στα 

νησιά των Κυκλάδων βάφοντας ή ζωγρα-

φίζοντας φαρδείς διαχωριστικούς αρμούς.

Η απίστευτη αντοχή του στο συχνό πλύσιμο 

και η ανθεκτικότητά του στην υγρασία, το 

καθιστούν ιδανικό για χρήση και σε εσωτε-

ρικές επιφάνειες, σε χώρους όπως μπάνια, 

κουζίνες, παιδικά δωμάτια και αλλού.

Χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα απο-

χρώσεων μέσω του Συστήματος Δημι-

ουργίας Αποχρώσεων Color Collection 

της DUROSTICK.

Υβριδική Τεχνολογία 
Διπλή Αντοχή  
& Προστασία



DUROPAINT
Σύνθεση στην αιχμή της  

τεχνολογίας, πολλαπλασιάζει 

γεωμετρικά τις αντοχές του 

χρώματος σε κάθε  

‘απαιτητικό’ περιβάλλον, 

αστικό, ορεινό ή  

παραθαλάσσιο 
1

Ανεπηρέαστο από την 

υγρασία και το νερό

4 Δεν ρηγματώνει από τις 

συστολές-διαστολές των 

επιφανειών και τις ακραίες 

θερμοκρασιακές μεταβολές

Πιστοποιημένο ‘Ψυχρό’ χρώμα. 

Υψηλή ανακλαστικότητα 

Xαμηλή θερμική αγωγιμότητα 

2
5

Αναλλοίωτο σε  

θερμοκρασίες από  

-200C έως και +800C  Η απίστευτη αντοχή του στο 

συχνό πλύσιμο, το προκρίνει 

για χρήση και σε εσωτερικούς 

χώρους που εκτίθενται σε συνεχή 

υγρασία ή που χρειάζεται να 

καθαρίζονται τακτικά.6
DUROSTICK A.B.E.Ε. 

ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΏΝ ΥΛΏΝ, ΧΡΏΜΑΤΏΝ & ΚΌΝΙΑΜΑΤΏΝ
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

ΘΕΣΣAΛΌΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΌΣ, Ό.Τ. 44, ΌΔΌΣ ΔΑ 10, 570 22 ,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367 
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ΥΒΡΙΔΙΚΌ, ΑΚΡΥΛΙΚΌ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

Τοp 7 list

7Γιατί σας αξίζει  

το καλύτερο!

Βάψτε μια φορά & ξενοιάστε

για πολλά-πολλά χρόνια!
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