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Περιγραφή: 

Διάφανο, ακρυλικό βερνίκι με διαλύτες, που 

χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό λίθων και πορωδών 

δομικών υλικών. 

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 

ενδείκνυται για τον εμποτισμό και προστασία:  

 Φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κλπ.) 

 Τεχνητών δομικών υλικών (διακοσμητικά τούβλα, 

κεραμίδια κλπ.) 

 Λιθόκτιστων τοίχων 

 Νέων ή φθαρμένων δαπέδων (τσιμεντοκονιαμάτων, 

σκυροδέματος κλπ.) 

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Το DOMOSTONE είναι ένα σφραγιστικό για λίθους και 

πορώδεις επιφάνειες το οποίο είναι σχεδιασµένο να 

διεισδύει στην τριχοειδή δοµή των δοµικών υλικών και να 

συνδέει τα σωµατίδια έτσι ώστε η επιφάνεια να αποκτάει 

βελτιωµένη φυσικοχημική αντοχή.  

Ταυτόχρονα προσφέρεται για τη δημιουργία εξαιρετικού 

αρχιτεκτονικού φινιρίσματος με την ανάδειξη της φυσικής 

απόχρωσης της πέτρας. 

 

Σύνθεση: ακρυλικές ρητίνες σε οργανικούς διαλύτες. 

 

 Προσφέρει αδιαπέραστη και ολοκληρωτική προστασία 

από την υγρασία και τις δυσμενής περιβαλλοντικές   

συνθήκες. 

 Προστατεύει έναντι των ρωγμών που είναι αποτέλεσμα 

του παγετού. 

 Δεν κιτρινίζει λόγω της σύνθεσης με χρήση αντηλιακών 

φίλτρων.   

 Προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και κυκλοφορία 

οχημάτων.  

 Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις χημικές προσβολές, 

λάδια καθώς και στα κοινά αλκαλικά καθαριστικά υγρά.  

 Απαλλάσσει τις επιφάνειες από εξανθήματα αλάτων, 

λόγω της μη απορρόφησης του νερού της βροχής. 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο 

Συσκευασία: 1kg, 5 kg 20 kg και 1000 kg 

Χρώμα: Διαφανές 

Ειδικό Βάρος: 0,90kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής: Ελάχιστη 5°C  

Στέγνωμα: 2-4 Ώρες στους 20 ° C 

 

Προεργασία Υποστρώματος: 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγµένη από 

χαλαρά υλικά. Τυχόν άλατα πρέπει να αφαιρεθούν, όσο 

είναι δυνατόν, βουρτσίζοντας την επιφάνεια επιμελώς.  

 

Εφαρμογή: 

1. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στο υπόστρωμα με 

βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.  

2. Καθαρίστε τα εργαλεία µε διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά 

τη χρήση. 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέμβριος 2008. 

 

Προσοχή: 

 Συνορεύουσες επιφάνειες, όπως παράθυρα, βαμμένες 

επιφάνειες και υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, 

όπως πολυστερίνη, μαστίχες αρμών, άσφαλτος κλπ., 

πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή του. 

 Δεν ενδείκνυται για µη πορώδεις επιφάνειες 

 Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες, σε 

περιπτώσεις υψηλής υγρασίας ή σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν πιθανότητες βροχής. 

 Προστατέψτε το από την βροχή μέχρι στεγνώσει. 

 

Κατανάλωση: 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 18 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. 

 Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC και 

σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές 

θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και 

αντίστροφα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Περιέχει διαλύτες. Είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας 

και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, 

ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση 

επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συµβουλή. 

Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή 

το φυσικό περιβάλλον.   

Εµπίπτει στον περιορισµό πτητικών Οργανικών Ουσιών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη ασφάλεια και να προάγεται η υγιεινή 

ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων. 

Χρησιµοποιήστε τα σε χώρους που αερίζονται επαρκώς. Να 

αποφεύγετε την εισπνοή των ατµών. Μην καπνίζετε ούτε να 

επιτρέπετε την ύπαρξη σπινθήρων ή γυµνού φωτός στον χώρο 

αποθήκευσής τους. 

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.  

Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε 

τα σαν οικοδομικά απόβλητα. 

 

 

100-200 ml/m2
 

ανά στρώση, ανάλογα με την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας.  


