
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK D-21 
 
 
Kαθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Ισχυρότατο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων 
και μωσαϊκών. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα επί-
μονους λεκέδες, εκεί όπου τα κοινά απορρυπα-
ντικά αδυνατούν, χωρίς να αφήνει στάμπες.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το D-21 απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται 
από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες (εικ.2), 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που εί-
ναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά μάρ-
μαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, 
καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, λεκέδες από 
καπνιά λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυ-
κτικά κ.ά.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία εφαρμογής  
Το D-21 είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό υγρό. 
Κατά την εφαρμογή του, συνιστάται η χρήση 
προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γα-
ντιών. Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται δο-
κιμή στην άκρη ενός μαρμάρου (προληπτικά), 
για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που 

παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους 
τύπους έγχρωμων μαρμάρων.  
Εφαρμογή  
Το D-21 εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια, 
τρίβοντας με σφουγγάρι ή σκούπα, για 1 λεπτό 
το πολύ. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά μάρμαρα ε-
παναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ακολουθεί ξέ-
πλυμα με άφθονο νερό, αμέσως μετά την εφαρ-
μογή του. Ως σύστημα προστασίας των μαρμά-
ρων, συνιστάται στη συνέχεια η εφαρμογή σε 
στεγνή επιφάνεια του αδιαβροχοποιητικού και ε-
λαιοαπωθητικού μαρμάρων και γρανιτών D-22 ή 
του ΝΑΝΟ PROOF MARMO DS-275 της 
DUROSTICK, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη συ-
χνού καθαρισμού. Η εφαρμογή της αυτογυάλι-
στης παρκετίνης μαρμάρων, ματ γρανιτών και 
cotto D-25 της DUROSTICK επαναφέρει τη χα-
μένη λάμψη τους, η οποία διατηρείται εάν περιο-
δικά προσθέτουμε ελάχιστη ποσότητα στο νερό 
σφουγγαρίσματος. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/5-6m² επιφάνειας.  
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμέ-
νους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να ε-
φαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt  
Δοχείο 5lt, 20lt  
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