
10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

AΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
Τηρεί την υπόσχεση του ονόματός του! 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ κατ’ ελάχιστον,
μπορεί και αρκετά ακόμη 

Ένα χρώμα που αξίζει τα λεφτά του! 

Η έξυπνη και οικονομική επιλογή!



1. Προσφύεται άριστα σε 
σωστά προετοιμασμένες και 
ασταρωμένες νέες επιφάνειες 
καθώς και σε ήδη βαμμένες, 
σταθερές επιφάνειες.

7. Δημιουργεί φράγμα στην είσοδο της υγρασίας και εξ’ αυτού 
αποτρέπει την αποσάθρωση των σοβάδων, την οξείδωση του 
σιδηρού οπλισμού και την αποσάθρωση του σκυροδέματος της 
πλάκας, κολονών και τοιχίων από τσιμέντο που προκαλείται από το 
φαινόμενο της ενανθράκωσης.  

2. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα 
και λευκότητα που διαρκεί. 
Δεν κιτρινίζει, λόγω της 
μεγάλης του περιεκτικότητας 
σε τιτάνιο.

3. Αντέχει σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, στο χιόνι, στον 
παγετό, σε αλκαλικά ή όξινα 
περιβάλλοντα, σε κτίσματα 
παραθαλάσσιων ή ορεινών 
περιοχών. 

8. Δεν σαπωνοποιείται 
 και δεν γαλακτωματοποιείται. 

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ...

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ!



9. Παρουσιάζει υποδειγματική 
συμπεριφορά σε πλύση 
από φυσικά (βροχή) ή 
ανθρωπογενή αίτια (πλύσιμο).

10. Διατίθεται σε ανταγωνιστική τιμή (κόστος υλικού: περίπου 1€/m2), 
η οποία σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το κάνουν 
ιδανική επιλογή για τη βαφή εξωτερικών όψεων, αλλά και για 
σειρά εφαρμογών στο εσωτερικό του κτιρίου ή της κατοικίας, 
ιδιαίτερα σε επιφάνειες με ανάγκη για πολύ συχνό καθαρισμό.

4. Δεν φουσκώνει και δεν 
αποχρωματίζεται. 

5. Αντέχει σε καυσαέρια, 
αστικούς και βιομηχανικούς 
ρύπους.

6. Είναι διαπνέον 
 και υδρατμοπερατό.

Χρωματίζεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις βάσει χρωματολογίων 
των συστημάτων Durocolor & Color Collection της DUROSTICK.
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Xρώματα με αντοχή
για κάθε εποχή!

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω ΝΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Mάθετε περισσότερα! 
Δείτε κινηματογραφημένες εφαρμογές στη διεύθυνση www.durostick.gr, στο κανάλι της DUROSTICK στο  

ΥouTube ή αναζητήστε τις σε μορφή DVD σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK  

στο 210 55 16 500 ή με e-mail στο technical@durostick.gr.

DUROSTICK - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ


