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Το Durovit είναι διαφανές ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου, που 
αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν». 
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες, 
όπως σοβάς, εμφανές μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς 
επίσης και σε επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή κόλλα. Εμφανίζει 
μεγάλη αντοχή στην υγρασία και είναι ιδανικό για επιφάνειες 
που πρόκειται να βαφούν με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, 
ακρυλικά, μονωτικά, relief, κ.λ.π.).

     •    Αδιαβροχοποιεί
     •    Άψογη πρόσφυση
     •    Σταθεροποιεί υδροχρωματισμένες επιφάνειες
 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διαφανές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διαφανές 1 L 5 L 15 L

ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16 m2/L για κάθε επίστρωση ανάλογα με το ποσοστό της 
αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά 
αστάρια”, Τύπος Δ): 750 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 730 
g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς 
σκόνη, υπόλοιπα μούχλας ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία 
στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Για εφαρμογή σε τοίχους, 
αραιώνεται έως 100% με Διαλυτικό Πινέλου Τ 300 και για ταράτσες 
έως 30%. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες 
από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 
80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά 
από 4-6 ώρες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα Vitex. Οι χρόνοι 
αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική 
υγρασία και θερμοκρασία). 
Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό 
Πινέλου Τ 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες 30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Πυκνότητα 0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό 
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για 
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
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