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DULISOL 

 

 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
 
Ειδικό ακρυλικό χρώμα κατάλλθλο για τθ βαφι πλακόςτρωτων, δαπζδων από μπετόν και 
κεραμιδιών. Το DULISOL ςυνιςτάται και ςαν προςτατευτικό ταρατςών κατά τθσ υγραςίασ και τθσ 
κερμότθτασ. Ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν UV ακτινοβολία και τισ δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 
 
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
 
Στιλπνότητα  : 15 μονάδεσ  ςτισ  60ο  (λευκό). 

75 μονάδεσ ςτισ  60ο  (κεραμιδί). 
 

Ειδικό βάροσ : 1,40 - 1,44 kg/lt (Λευκό),  

1,24 - 1,28 kg/lt (Κεραμιδί). 
 

Απόδοςη : Ανάλογα με τθν αραίωςθ 12 –15m2 /lt.   

 
Αραίωςη : Ζωσ 5% ςε όγκο με διαλυτικό Νο1 ι Νο3 τθσ  VECHRO για εφαρμογι με 

πινζλο ι ρολό. 
 

Κατηγορία VOC : «Ειδικά επιχρίςματα ενόσ ςυςτατικοφ.  
Επιχρίςματα δαπζδων». Τφποσ Δ. Οριακι τιμι VOC= 500 gr/lt. Μζγιςτθ 
περιεκτικότθτα VOC προϊόντοσ ζτοιμο προσ χριςθ= 495 gr/lt. VOC ι ΠΟΕ: 
οργανικζσ πτθτικζσ ενώςεισ με ςθμείο βραςμοφ < 2500C 
 

Στζγνωμα : Στεγνό ςτθν αφι ½ -1 ώρα. 
 

Χρόνοσ 
επαναβαφήσ 

: Τουλάχιςτον 3 – 4 ώρεσ. Οι χρόνοι αυτοί επιμθκφνονται κάτω από κρφεσ 

και υγρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 

Αντοχή ςε 
Νερό - Αλκάλια 

: Το προϊόν είναι ανκεκτικό  ςτα αλκάλια και ςτο νερό. 

 
Ελαςτικότητα : Το προϊόν παρουςιάηει επιμικυνςθ μζχρι και 500% ςε πάχοσ ξθροφ φίλμ 

500μm και κερμοκραςία 20οC. Η ελαςτικότθτα του αυτι διατθρείται ςε 

πολφ μεγάλο βακμό και ςε κερμοκραςίεσ (–20οC) ζωσ 60οC.   
       

Αποχρώςεισ : Λευκό, κεραμιδί, πράςινο*, γκρι* (κατόπιν παραγγελίασ). 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΤΤΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΟΟΣΣΡΡΩΩΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΑΑΠΠΕΕΔΔΑΑ  
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ΤΚΕΤΑΙΑ :  2,5  lt. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗ :  Εφαρμόηεται με πινζλο, ρολό ι πιςτόλι. 
 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
Κακαρίςτε καλά τισ επιφάνειεσ από ςκόνεσ, λίπθ, λάδια, ξεφλουδιςμζνα παλαιά χρώματα, ςακρά 
κομμάτια, υπόλοιπα μοφχλασ κ.λ.π.  
Αςταρώνουμε με DULISOL αραιωμζνο ζωσ 20% με διαλυτικό Νο1 ι Νο3 τθσ VECHRO ι  αςτάρι 
SMALTODUR. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναδεφουμε καλά. Εφαρμόηουμε ομοιόμορφα μία ι δφο ςτρώςεισ DULISOL. 
Το DULISOL μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδιποτε πλαςτικό ι ακρυλικό χρώμα. Ζτοιμο ςε Λευκό & 
Κεραμιδί. Πράςινο & Γκρι κατόπιν παραγγελίασ. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Κατά τθν διάρκεια τθσ βαφισ διατθρείτε τα εργαλεία «υγρά» μζςα ςτο δοχείο ι ςτθ ςκάφθ με το 
χρώμα με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίςω ςτο κουτί και κακαρίςτε τα 
αμζςωσ με διαλυτικό και ςαπουνάδα.  
 
ΤΝΘΗΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Θερμοκραςία  του χώρου 8–30οC και ςχετικι  υγραςία χαμθλότερθ από 80%.  Αντίξοεσ ςυνκικεσ 
κατά τθν εφαρμογι μπορεί να αλλοιώςουν τισ τελικζσ ιδιότθτεσ του χρώματοσ. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
Μετά τθν εφαρμογι κλείςτε  καλά το δοχείο ώςτε να διατθρθκεί ςε καλι κατάςταςθ για μελλοντικι 
χριςθ. Αποκθκεφςτε ςε περιβάλλον δροςερό. Προςτατεφςτε το υλικό από τθν παγωνιά και τθν 
ζκκεςθ ςτον ιλιο. 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ* 
                     
*Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ (MSDS) των προϊόντων. 
 


