
Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
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ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα



Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
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Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
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ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
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 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
COLOR

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα



Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
COLOR

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα DUROCOLOr POWDER-C

χρωματολογιο 96 αποχρωσεων
χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.
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ΚΡΕΜΑ
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ΑΝΘΟΝΕΡΟ
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ZEΡΜΠΕΡΑ

ΠΗΓΗ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΓΙΑΣΕΜΙ

ΚΟΧΥΛΙ

ΑΡΚΤΙΚΗ

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ

ΑΥΡΑ

ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ

No 13 x 3

No 17 x 3

No 21 x 3

No 14 x 3

No 18 x 3

No 22 x 3

No 15 x 3

No 19 x 3

No 23 x 3

No 16 x 3

No 20 x 3

No 13 x 1

No 17 x 1

No 21 x 1

No 14 x 1

No 18 x 1

No 22 x 1

No 15 x 1

No 19 x 1

No 23 x 1

No 16 x 1

No 20 x 1

No 24 x 1

No 24 x 3

ΖΑΧΑΡΙ

ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ

MANITAΡΙ

ΦΥΣΤΙΚΙ

KΡΙΝΟΣ

BANIΛΙΑ

ΑΪΒΟΡΙ

ANOIΞΗ

ΦΥΡΙΚΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΚΑΛΑΜΙ

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α

XΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ

MΠΟΝΣΑΪ

ΑΛΟΗ

ΠΑΠΥΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΠΑΧΝΗ

ΟΧΘΗ

KAΡΑΜΕΛΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΧΑΡΑΥΓΗ

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

No 1 x 1

No 1 x 3

No 5 x 1

No 5 x 3

No 9 x 1

No 9 x 3

No 2 x 1

No 2 x 3

No 6 x 1

No 6 x 3

No 10 x 1

No 10 x 3
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No 3 x 3
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No 7 x 3

No 11 x 1

No 11 x 3
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ΑΨΙ∆Α
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ΚΟΡΑΛΙ

ΑΜΦΟΡΕΑΣ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΠΙΣΚΟΤΟ

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΟΜΟΝ

TOΣΚΑΝΑ

ΘΕΡΟΣ

ΣΑΒΑΝΑ

ΑΜΜΟΣ

ΣΑΧΑΡΑ

ΣΑΦΡΑΝ

ΠΗΛΟΣ

MΥΘΟΣ

ΓΥΡΗ

ΣΤΑΜΝΑ

KANEΛΑ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

KOYM-KOYAT

No 25 x 1

No 25 x 3

No 29 x 1

No 29 x 3

No 33 x 1

No 33 x 3 No 34 x 3

No 26 x 1

No 26 x 3

No 30 x 1

No 30 x 3

No 34 x 1

No 27 x 1

No 27 x 3

No 31 x 1

No 31 x 3

No 35 x 1

No 35 x 3

No 28 x 1

No 28 x 3

No 32 x 1

No 32 x 3

No 36 x 1

No 36 x 3

ΠΑΠΑΓΙΑ

MANΓΚΟ

ΚΕΡΑΜΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΑ

ΑΧΛΑ∆Ι

EΛΙΑ

ΤΕΡΑΚΟΤΑ

ΚΙΛΙΜΙ

ANANAΣ

ΚΙΤΡΟ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ

EΞΩΤΙΚΟ

OΛΥΜΠΟΣ

ΦΥΣΗ

ΤΟΠΑΖΙ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

OΠΑΛΙΝΑ

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ

MENTA

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

OΥΡΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

No 37 x 1

No 37 x 3

No 41 x 1

No 41 x 3

No 45 x 1

No 45 x 3

No 38 x 1

No 38 x 3

No 42 x 1

No 42 x 3

No 46 x 1

No 46 x 3

No 39 x 1

No 39 x 3

No 43 x 1

No 43 x 3

No 47 x 1

No 47 x 3

No 40 x 1

No 40 x 3

No 44 x 1

No 44 x 3

No 48 x 1

No 48 x 3

Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.
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ΚΟΧΥΛΙ

ΑΡΚΤΙΚΗ

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ

ΑΥΡΑ

ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ
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ΣΑΒΑΝΑ

ΑΜΜΟΣ

ΣΑΧΑΡΑ

ΣΑΦΡΑΝ

ΠΗΛΟΣ

MΥΘΟΣ

ΓΥΡΗ

ΣΤΑΜΝΑ

KANEΛΑ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

KOYM-KOYAT

No 25 x 1

No 25 x 3

No 29 x 1

No 29 x 3

No 33 x 1

No 33 x 3 No 34 x 3

No 26 x 1

No 26 x 3

No 30 x 1

No 30 x 3

No 34 x 1

No 27 x 1

No 27 x 3

No 31 x 1

No 31 x 3

No 35 x 1

No 35 x 3

No 28 x 1

No 28 x 3

No 32 x 1

No 32 x 3

No 36 x 1

No 36 x 3

ΠΑΠΑΓΙΑ

MANΓΚΟ

ΚΕΡΑΜΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΑ

ΑΧΛΑ∆Ι

EΛΙΑ

ΤΕΡΑΚΟΤΑ

ΚΙΛΙΜΙ

ANANAΣ

ΚΙΤΡΟ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ

EΞΩΤΙΚΟ

OΛΥΜΠΟΣ

ΦΥΣΗ

ΤΟΠΑΖΙ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

OΠΑΛΙΝΑ

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ

MENTA

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

OΥΡΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

No 37 x 1

No 37 x 3

No 41 x 1

No 41 x 3

No 45 x 1

No 45 x 3

No 38 x 1

No 38 x 3

No 42 x 1

No 42 x 3

No 46 x 1

No 46 x 3

No 39 x 1

No 39 x 3

No 43 x 1

No 43 x 3

No 47 x 1

No 47 x 3

No 40 x 1

No 40 x 3

No 44 x 1

No 44 x 3

No 48 x 1

No 48 x 3

Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.

NOYΦΑΡΟ

MEΛΙ

ΡΟ∆ΟΠΕΤΑΛΟ

ΡΟ∆ΑΥΓΗ

ΠΑΓΟΣ

∆ΕΛΦΙΝΙ

ΚΡΕΜΑ

ΜΑΝΩΛΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΦΡΑΟΥΛΑ

∆ΡΟΣΙΑ

ΣΥΝΝΕΦΟ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

ΑΝΘΟΝΕΡΟ

ΙΒΙΣΚΟΣ

ZEΡΜΠΕΡΑ

ΠΗΓΗ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΓΙΑΣΕΜΙ

ΚΟΧΥΛΙ

ΑΡΚΤΙΚΗ

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ

ΑΥΡΑ

ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ

No 13 x 3

No 17 x 3

No 21 x 3

No 14 x 3

No 18 x 3

No 22 x 3

No 15 x 3

No 19 x 3

No 23 x 3

No 16 x 3

No 20 x 3

No 13 x 1

No 17 x 1

No 21 x 1

No 14 x 1

No 18 x 1

No 22 x 1

No 15 x 1

No 19 x 1

No 23 x 1

No 16 x 1

No 20 x 1

No 24 x 1

No 24 x 3

ΖΑΧΑΡΙ

ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ

MANITAΡΙ

ΦΥΣΤΙΚΙ

KΡΙΝΟΣ

BANIΛΙΑ

ΑΪΒΟΡΙ

ANOIΞΗ

ΦΥΡΙΚΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΚΑΛΑΜΙ

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α

XΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ

MΠΟΝΣΑΪ

ΑΛΟΗ

ΠΑΠΥΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΠΑΧΝΗ

ΟΧΘΗ

KAΡΑΜΕΛΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΧΑΡΑΥΓΗ

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

No 1 x 1

No 1 x 3

No 5 x 1

No 5 x 3

No 9 x 1

No 9 x 3

No 2 x 1

No 2 x 3

No 6 x 1

No 6 x 3

No 10 x 1

No 10 x 3

No 3 x 1

No 3 x 3

No 7 x 1

No 7 x 3

No 11 x 1

No 11 x 3

No 4 x 1

No 4 x 3

No 8 x 1

No 8 x 3

No 12 x 1

No 12 x 3

ΙΒΟΥΑΡ

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ

ΑΨΙ∆Α

ΩΧΡΑ

ΚΟΡΑΛΙ

ΑΜΦΟΡΕΑΣ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΠΙΣΚΟΤΟ

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΟΜΟΝ

TOΣΚΑΝΑ

ΘΕΡΟΣ

ΣΑΒΑΝΑ

ΑΜΜΟΣ

ΣΑΧΑΡΑ

ΣΑΦΡΑΝ

ΠΗΛΟΣ

MΥΘΟΣ

ΓΥΡΗ

ΣΤΑΜΝΑ

KANEΛΑ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

KOYM-KOYAT

No 25 x 1

No 25 x 3

No 29 x 1

No 29 x 3

No 33 x 1

No 33 x 3 No 34 x 3

No 26 x 1

No 26 x 3

No 30 x 1

No 30 x 3

No 34 x 1

No 27 x 1

No 27 x 3

No 31 x 1

No 31 x 3

No 35 x 1

No 35 x 3

No 28 x 1

No 28 x 3

No 32 x 1

No 32 x 3

No 36 x 1

No 36 x 3

ΠΑΠΑΓΙΑ

MANΓΚΟ

ΚΕΡΑΜΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΑ

ΑΧΛΑ∆Ι

EΛΙΑ

ΤΕΡΑΚΟΤΑ

ΚΙΛΙΜΙ

ANANAΣ

ΚΙΤΡΟ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ

EΞΩΤΙΚΟ

OΛΥΜΠΟΣ

ΦΥΣΗ

ΤΟΠΑΖΙ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

OΠΑΛΙΝΑ

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ

MENTA

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

OΥΡΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

No 37 x 1

No 37 x 3

No 41 x 1

No 41 x 3

No 45 x 1

No 45 x 3

No 38 x 1

No 38 x 3

No 42 x 1

No 42 x 3

No 46 x 1

No 46 x 3

No 39 x 1

No 39 x 3

No 43 x 1

No 43 x 3

No 47 x 1

No 47 x 3

No 40 x 1

No 40 x 3

No 44 x 1

No 44 x 3

No 48 x 1

No 48 x 3

Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.

NOYΦΑΡΟ

MEΛΙ

ΡΟ∆ΟΠΕΤΑΛΟ

ΡΟ∆ΑΥΓΗ

ΠΑΓΟΣ

∆ΕΛΦΙΝΙ

ΚΡΕΜΑ

ΜΑΝΩΛΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΦΡΑΟΥΛΑ

∆ΡΟΣΙΑ

ΣΥΝΝΕΦΟ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

ΑΝΘΟΝΕΡΟ

ΙΒΙΣΚΟΣ

ZEΡΜΠΕΡΑ

ΠΗΓΗ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΓΙΑΣΕΜΙ

ΚΟΧΥΛΙ

ΑΡΚΤΙΚΗ

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ

ΑΥΡΑ

ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝ

No 13 x 3

No 17 x 3

No 21 x 3

No 14 x 3

No 18 x 3

No 22 x 3

No 15 x 3

No 19 x 3

No 23 x 3

No 16 x 3

No 20 x 3

No 13 x 1

No 17 x 1

No 21 x 1

No 14 x 1

No 18 x 1

No 22 x 1

No 15 x 1

No 19 x 1

No 23 x 1

No 16 x 1

No 20 x 1

No 24 x 1

No 24 x 3

ΖΑΧΑΡΙ

ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ

MANITAΡΙ

ΦΥΣΤΙΚΙ

KΡΙΝΟΣ

BANIΛΙΑ

ΑΪΒΟΡΙ

ANOIΞΗ

ΦΥΡΙΚΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΚΑΛΑΜΙ

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α

XΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ

MΠΟΝΣΑΪ

ΑΛΟΗ

ΠΑΠΥΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΠΑΧΝΗ

ΟΧΘΗ

KAΡΑΜΕΛΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΧΑΡΑΥΓΗ

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

No 1 x 1

No 1 x 3

No 5 x 1

No 5 x 3

No 9 x 1

No 9 x 3

No 2 x 1

No 2 x 3

No 6 x 1

No 6 x 3

No 10 x 1

No 10 x 3

No 3 x 1

No 3 x 3

No 7 x 1

No 7 x 3

No 11 x 1

No 11 x 3

No 4 x 1

No 4 x 3

No 8 x 1

No 8 x 3

No 12 x 1

No 12 x 3

ΙΒΟΥΑΡ

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ

ΑΨΙ∆Α

ΩΧΡΑ

ΚΟΡΑΛΙ

ΑΜΦΟΡΕΑΣ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΠΙΣΚΟΤΟ

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΟΜΟΝ

TOΣΚΑΝΑ

ΘΕΡΟΣ

ΣΑΒΑΝΑ

ΑΜΜΟΣ

ΣΑΧΑΡΑ

ΣΑΦΡΑΝ

ΠΗΛΟΣ

MΥΘΟΣ

ΓΥΡΗ

ΣΤΑΜΝΑ

KANEΛΑ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

KOYM-KOYAT

No 25 x 1

No 25 x 3

No 29 x 1

No 29 x 3

No 33 x 1

No 33 x 3 No 34 x 3

No 26 x 1

No 26 x 3

No 30 x 1

No 30 x 3

No 34 x 1

No 27 x 1

No 27 x 3

No 31 x 1

No 31 x 3

No 35 x 1

No 35 x 3

No 28 x 1

No 28 x 3

No 32 x 1

No 32 x 3

No 36 x 1

No 36 x 3
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ΚΕΡΑΜΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΑ

ΑΧΛΑ∆Ι

EΛΙΑ

ΤΕΡΑΚΟΤΑ

ΚΙΛΙΜΙ

ANANAΣ

ΚΙΤΡΟ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ

EΞΩΤΙΚΟ

OΛΥΜΠΟΣ

ΦΥΣΗ

ΤΟΠΑΖΙ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

OΠΑΛΙΝΑ

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ

MENTA

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

OΥΡΑΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ

No 37 x 1

No 37 x 3

No 41 x 1

No 41 x 3

No 45 x 1

No 45 x 3

No 38 x 1

No 38 x 3

No 42 x 1

No 42 x 3

No 46 x 1

No 46 x 3

No 39 x 1

No 39 x 3

No 43 x 1

No 43 x 3

No 47 x 1

No 47 x 3

No 40 x 1

No 40 x 3

No 44 x 1

No 44 x 3

No 48 x 1

No 48 x 3

Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.
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Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.
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Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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DUROCOLOr POWDER-C
χρωματολογιο 96 αποχρωσεων

χρωστικές σε µορφή πούδρας για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Προσοχή: Λόγω αδυναµίας της εκτύπωσης του χρωµατολογίου (offset printing) αλλά και παραµέτρων όπως π.χ. η διαφοροποίηση στην κοκκοµε-
τρία του λευκού κονιάµατος που πρόκειται να χρωµατίσετε, µικρές αποκλίσεις στη (λευκή) απόχρωσή του, καθώς και αποκλίσεις στην αναλογία 
ανάµειξης µε νερό, ακόµη και στο χρόνο ανάµειξης, είναι πιθανόν να υπάρξουν µικρές ή µεγαλύτερες αποκλίσεις στην πραγµατική απόδοση των 
αποχρώσεων του χρωµατολογίου αυτού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρασκευή πραγµατικού δείγµατος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, 
πριν προχωρήσετε στην παρασκευή της συνολικής ποσότητας λευκού κονιάµατος που θα χρειασθείτε για την ολοκλήρωση της εφαρµογής σας.
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Το χρώµα επιστρέφει στη φύση του! POWDER COLOR + DUROCOLOR POWDER-C: ολοκληρωµένο σύστηµα βαφής, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ( VOC 0%).

Εµείς προτείνουµε, εσείς επιλέξτε το συνδυασµό 
που σας ταιριάζει.

Ο τριπλασιασµός των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C δηµιουργεί σκούρες αποχρώσεις.
Αποκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόµενων επιφανειών. 
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Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
COLOR

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα



Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C
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∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα



Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
COLOR

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα

DUROCOLOr 
POWDER-C
χρωστικές σε µορφή πούδρας
για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



Xρωµατίζουµε τον κόσµο σας...
Εύκολα και γρήγορα επιλέξτε από το χρωµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας, την απόχρωση 
που σας αρέσει. Σηµειώστε τον αριθµό της χρωστικής και την αναλογία που χρειάζεται για να 
δηµιουργηθεί αυτή και ακολουθήστε τα 4 παρακάτω απλά βήµατα:

Μεταφέρουµε το µείγµα στο κατάλληλο δοχείο που µας 
εξυπηρετεί για να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 
(σκαφάκι για το χρώµα, το ίδιο ή άλλο µικρότερο δοχείο 
για τα υπόλοιπα λευκά κονιάµατα). 
Εφαρµόζουµε µε ρολό ή πινέλο (χρώµα), 
σπάτουλα (αρµόστοκοι), σπάτουλα, 
µυστρί ή µηχανή εκτόξευσης  
(σοβάδες, χαρµάνια λευκού 
τσιµέντου), σπάτουλα, 
µυστρί (Πατητή 
Τσιµεντοκονία), σπάτουλα 
(στόκοι εξοµάλυνσης).

Αδειάζουµε ένα ή τρία σακουλάκια 
της χρωστικής DUROCOLOR 
POWDER-C σε δοχείο που περιέχει 
την προβλεπόµενη ποσότητα νερού 
ανάµειξης του λευκού κονιάµατος που 
πρόκειται να χρωµατίσουµε.

Αναδεύουµε ώστε να επιτύχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση της χρωστικής στο νερό.

Αδειάζουµε το περιεχόµενο 
της συσκευασίας του λευκού 
κονιάµατος και αναδεύουµε 
έως ότου επιτύχουµε τη δηµιουργία 
οµοιογενούς πάστας χωρίς  σβώλους. 
Ο χρόνος ανάµειξης κυµαίνεται 
από πέντε έως δέκα λεπτά της ώρας. για 

Λευκά 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η προσθήκη χρωστικών σε λευκά (συνήθως), τσι-
µεντοκονιάµατα ή ασβεστοκονιάµατα δηµιουργίας 
τελικών οικοδοµικών επιφανειών γίνεται πάντα µε 
σκοπό την επίτευξη ενός ζητούµενου αισθητικού 
αποτελέσµατος που στόχο έχει να κάνει ενδιαφέ-
ρουσα την εικόνα των επιφανειών, µε 
χρώµατα, σκιάσεις, συνδυασµούς 
και αντιθέσεις. 
Οι προστιθέµενες χρωστικές 
καθορίζουν απόλυτα το 
χρώµα του παρασκευ-
ασµένου κονιάµατος, 
είτε αυτό είναι σοβάς, 
αρµόστοκος, στόκος 
εξοµάλυνσης, πατητή 
τσιµεντοκονία, λευκό 
τσιµέντο, χρώµα σε πού-
δρα, ή άλλο τσιµεντοειδούς 
βάσης υλικό.   
Οι χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C συντίθενται από ανόρ-
γανα οξείδια επικαλυµµένα µε βινυλικές 
ρητίνες και άλλα πρόσθετα. 
Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες όσον αφορά στο 
χρωµατισµό πολλών και διαφορετικών τύπων 
κονιαµάτων. 
Αποτελούν υδαταπωθητικά υλικά, ανθεκτικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες µε εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο.    

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
 Παρόλο που οι χρωστικές τσιµεντοκονιαµά-

των αποτελούν σταθερής  απόδοσης υλικά, 
είναι δυνατόν σε χρωµατισµένες µε σκούρες 
αποχρώσεις επιφάνειες, µετά την πάροδο 
ετών, να παρατηρηθούν κάποιες -  συνήθως 
ανεπαίσθητες - αλλαγές ή αλλοιώσεις στην 
εικόνα τους. 

  
 Κάθε χρωστική έχει συγκεκριµένο βαθµό κορε-

σµού πέραν του οποίου η πρόσθεση επιπλέον 
χρωστικής στο µείγµα ελάχιστα επηρεάζει την 
ένταση και το βάθος του χρώµατος της εφαρ-
µογής (της προς χρωµατισµό επιφάνειας). 

Παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρω-
µατισµού ενός κονιάµατος είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η διαβάθµιση των αδρανών του κονιάµατος 
δηλαδή η κοκκοµετρία του  (π.χ. δια-

φορά αποτελέσµατος σε εφαρµογή 
ίδιας αναλογίας χρωστικών σε 

λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα 
κονιάµατα). Για την επίτευξη 
του ίδιου χρωµατισµού, στα 
λεπτόκοκκα κονιάµατα απαι-
τείται µεγαλύτερη (αναλογικά) 
ποσότητα χρωστικών. 
• Η αναλογία νερού ανάµει-

ξης που χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή του έγχρωµου 

κονιάµατος.
• Η προσθήκη γαλακτωµάτων κατά 

την παρασκευή του έγχρωµου κονιάµατος 
(κάνει πιο έντονη την απόχρωση).   
• Η µέθοδος εφαρµογής (π.χ. µε µυστρί, σπά-
τουλα, µηχανή σοβά, κ.ά. Η εφαρµογή µε µυστρί 
και η δύναµη του πατήµατος για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σκιάσεις στο 
χρωµατισµό). 
• Αποχρωµατισµοί ή διαφορετική απόδοση 
χρωµατισµού κάποιας επιφάνειας είναι δυνατόν 
να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφη-
τικότητας του υποστρώµατος εφαρµογής, του 
‘πατήµατος’, αλλαγών στα φορτία υγρασίας της 
επιφάνειας και άλλους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το βαθµό ωρίµανσης της εφαρµογής. 
Για να αποφύγουµε, ή να ελαχιστοποιήσουµε 
την πιθανότητα αποχρωµατισµών, η σωστή 
πρακτική είναι να προηγείται αστάρωµα ανάλογα 
µε την επιφάνεια της εφαρµογής. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η δυνατότητα χρωµατισµού λευκών κονιαµάτων αφορά 
όλα τα υλικά αυτού του είδους, τυποποιηµένα βιοµηχανικά 
ή και παραδοσιακά (εργοταξιακά) χαρµάνια, η επιλογή 
όµως βιοµηχανοποιηµένων κονιαµάτων παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο στην κατά 
τεκµήριο καλύτερη ποιότητα των υλικών όσο κυριότερα 
στην σταθερότητα της συνταγής τους. Σε εργοταξιακά 
(παραδοσιακά) κονιάµατα για παράδειγµα η διαφοροποίηση 
στην κοκκοµετρία της άµµου ανάµειξης διαφοροποιεί 
σηµαντικά το αποτέλεσµα του χρωµατισµού τους.  

• Η χρήση ακριβούς αναλογίας ανάµειξης υλικών 
(κατά βάρος) θα πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια.

•  Η αναλογία (κατά βάρος) της χρωστικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του 
αναµειγνυόµενου κονιάµατος.  

•  Ο χρόνος ανάµειξης για παρασκευή ποσότητας 
χρωµατισµένου κονιάµατος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός. 

•  Η ποσότητα (αναλογικά) του νερού ανάµειξης 
θα πρέπει να παραµένει σταθερή. 

•  Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την παρασκευή χρωµατισµένου κονιάµατος 
θα πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν την 
παρασκευή διαφορετικού χρωµατισµού. 

•  Η ολοκληρωµένη χρωµατισµένη επιφάνεια θα 
πρέπει – στο µέτρο του δυνατού - να προστα-

τεύεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
µέχρι να σκληρυνθεί (ωριµάσει). 

• Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη καθαρισµού 
των επιφανειών αυτή πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται µε χρήση ήπιων καθαριστικών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δοκιµαστικός καθαρισµός µικρής 
έκτασης επιφάνειας είναι σωστό να γίνεται πριν 
προχωρήσουµε στον ολικό καθαρισµό της. 
Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων σταθερών στη 
σύνθεση, ελεγµένων χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C, σε συνδυασµό µε την τήρηση των 
προτεινόµενων αναλογιών ανάµειξης µε νερό, 
ανά µονάδα βάρους κονιάµατος, διασφαλίζουν 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του αποτελέ-
σµατος του χρωµατισµού.

Iδιότητες
Υδατοδιαλυτές χρωστικές µε σύνθεση από ανόργανα 
οξείδια σιδήρου, επικαλυµµένα µε υδατοδιαλυτές 
βινυλικές ρητίνες, σε µορφή πούδρας. 
Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και 
παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή 
στο χρόνο. 
Αποτελούν φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον 
υλικά. ∆ιατίθενται σε 48 διακριτές συσκευασίες 
(σακουλάκια), οι οποίες, βάσει συγκεκριµένων 
δοσολογιών, αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωµα-
τολογίου. 
Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν 
τη δυνατότητα παρασκευής χρώµατος σε µορφη 
πούδρας POWDER COLOR (βάση) ή έγχρωµων 
κονιαµάτων απευθείας στο χώρο εφαρµογής, 
καθώς και άµεσο επαναπροσδιορισµό της τελικής 
απόχρωσης κατά την επιθυµία και διακοσµητική 
αισθητική του εφαρµοστή.

Εφαρµογές
Με τον πρωτοποριακό τρόπο δηµιουργίας 96 
αποχρώσεων χρωµατίζονται:

• To καινοτόμο χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER 
COLOR (βάση).

• Οι στόκοι εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος): 
STUCOFIX - P, POWDER COAT και GRANULAR 
της DUROSTICK. Ο χρωματισμός των στόκων 
εξοµάλυνσης σε χρώµα παρόµοιο µε αυτό της τε-
λικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη 
πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα 
στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον 
τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επι-
φανειών (τοίχων) και διόρθωσης των ατελειών 
τους - πριν την τελική βαφή των επιφανειών. 
Ο χρωµατισµός του στόκου εξοµάλυνσης µειώνει 
σηµαντικά το συνολικό κόστος εφαρµογής, καθώς 
ελαττώνεται η κατανάλωση χρώµατος και τα 
εργατικά κόστη. 

• Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-41, 
D-42, DS-74, DS-75, HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC και MEGAFIX της DUROSTICK. • Οι 
λευκοί τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκοι (0-3mm, 
1-10mm, 5-20mm), o ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
καθώς και τα λευκά κονιάµατα D-3, D-4 και D-5 
της DUROSTICK.

• Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 και η εύκαμπτη 

Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX της DUROSTICK. 
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο, 
ώστε να δίνουν µεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου 
προστίθενται.

Τρόπος χρήσης
Επιλέξτε από το χρωµατολόγιο DUROCOLOR 
POWDER-C την απόχρωση που επιθυµείτε. 48 
χρωστικές µε δυνατότητα δηµιουργίας 96 απο-
χρώσεων. 
Αδειάζουµε την απαιτούµενη ποσότητα χρωστικών, 
βάσει του χρωµατολογίου, σε ένα καθαρό δοχείο 
µε προκαθορισµένη (βάση απαιτήσεων του κονιά-
µατος που πρόκειται να χρωµατίσουµε) ποσότητα 
καθαρού νερού και αναδεύουµε καλά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών. 
Προσθέτουµε το χρώµα σε πούδρα ή το λευκό 
κονίαµα που θέλουµε να χρωµατίσουµε, έως ότου 
προκύψει πλήρης οµογενοποίηση του µείγµατος. 
Ο χρόνος ανάδευσης κυµαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 ή 3 συσκευασίες (σακουλάκια) 250gr ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους σκιερούς και ξηρούς στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, τουλάχιστον για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την 
ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 250gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή

Ανόργανα οξείδια επικαλυμμένα με βινυλικές 
ρητίνες, σε μορφή πούδρας

Χρώμα 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Tοξικό/εύφλεκτο κατά EN 88/379 Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος

0,5-1kg/lt ανάλογα με την απόχρωση

Xρωστικές σε µορφή πούδρας, 
επικαλυµµένες µε ρητίνες

χρωστικές σε µορφή πούδρας
DUROCOLOR POWDER-C

DUROCOLOr
POWDER-C

POWDER
COLOR

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

σοβαδεσ τελικησ στρωσησ

τσιμεντοειδEIσ αρμοστοκοι

στοκοι εξομαλυνσησ 
επιφανειων

λευκο
τσιμεντο

∆ΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ!Xρωµατισµός λευκών 

(τσιµεντοειδών) κονιαµάτων
Τι θα πρέπει να προσέχουµε όταν χρωµατίζουµε κονιάµατα

DUROCOLOr 
POWDER-C
χρωστικές σε µορφή πούδρας
για ΛΕΥΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



POWDER COLOR Aνόργανο χρώµα σε µορφή πούδρας, 
βάση δηµιουργίας 96 αποχρώσεων

D-41 Σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός

D-42 Υδαταπωθητικός σοβάς µίας στρώσης

DS-74 Λείος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης

DS-75 Χωριάτικος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ Αδιάβροχος ελαστικός τσιµεντοειδής σοβάς - Λείος & Αδρός

MEGAFIX Εύκαµπτο κονίαµα πολλαπλών χρήσεων

DS-250 Πατητή τσιµεντοκονία δαπέδου & τοίχου

DS-252 FLEX Εύκαµπτη πατητή τσιµεντοκονία δαπέδου & τοίχου

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΗΣ 0-3mm Αρµόστοκος πλακιδίων & µαρµάρων υπέρλεπτος 0-3mm

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΗΣ 1-10mm Αρµόστοκος πλακιδίων λεπτόκοκκος 1-10mm

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΗΣ 5-20mm Αρµόστοκος πλακιδίων & πετρών χονδρόκοκκος 5-20mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 1-8mm Ελαστικός & ελαιοαπωθητικός αρµόστοκος πλακιδίων - µαρµάρων

VINYL TITANIUM 1-10mm Αρµόστοκος πλακιδίων λεπτόκοκκος 1-10mm

D-4 Αρµόστοκος φυσικών πλακών 8-50mm

D-5 Ακρυλική κόλλα για διακοσµητικά τούβλα & πέτρες

D-3 Κόλλα & αρµόστοκος υαλότουβλων

STUCOFIX-P Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσµατος

POWDER COAT Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσµατος (για ατέλειες έως 4mm/στρώση)

GRANULAR Ρητινούχος τσιµεντόστοκος (για ατέλειες έως 20mm/στρώση)

ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Τσιµέντο υψηλών αντοχών

Οι νέας γενιάς, πολλαπλών χρήσεων χρωστι-
κές σε µορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 
χρωµατίζουν µεγάλη ποικιλία λευκών οικοδοµι-
κών κονιαµάτων τσιµεντοειδούς βάσης, όπως τσι-
µέντο, σοβάδες, αρµόστοκους, στόκους σπατου-

λαρίσµατος, πατητές τσιµεντοκονίες και βεβαίως 
το καινοτόµο χρώµα σε µορφή πούδρας POWDER 
COLOR. Τα λευκά κονιάµατα της DUROSTICK που 
χρωµατίζονται µε αυτές, παρατίθενται στον παρα-
κάτω πίνακα:

DUROCOLOR POWDER-C
Χρωστικές σε μορφή πούδρας. Υψηλήσ πιστότητασ και 

απόδοσησ! Κατάλληλες για το χρωματισμό κάθε λευκού 
κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης
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DUROCOLOR 
POWDER-C POWDER

COLOR

Το χρώμα σε μορφή πούδρας POWDER COLOR της DUROSTICK 
παρουσιάζει εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε σταθερές και καθαρές επιφάνειες χωρίς να 
χρειάζονται αστάρωμα (πλην των σπατουλαριστών και της γυ-
ψοσανίδας). Ιδανικό για επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλο, 
ασταρωμένη γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κ.ά. 
Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στο πλύσιμο. 
Παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή (υδρατμοπερατότητα). 
Είναι προϊόν άοσμο, απόλυτα φιλικό στον άνθρωπο και στο πε-
ριβάλλον με μηδενικές ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) στη 
σύνθεσή του. 
Το POWDER COLOR είναι τοποθετημένο σε πλήρως ανακυκλώ-
σιμη συσκευασία. 

•	 Χρησιμοποιήστε	το	σε	πολλά	και	διαφορετικά	
 είδη επιφανειών. 
•		Ιδανικό	για	ταβάνια	και	υπνοδωμάτια,	λόγω	
 της εξαιρετικής διαπνοής που παρουσιάζει. 

Το POWDER 
COLOR 

της DUROSTICK 
διατίθεται σε υπέρλευκο 

και βάση, η οποία με τη 
βοήθεια των χρωστικών 

DUROCOLOR 
POWDER-C αποδίδει 96 
ανεξίτηλες αποχρώσεις 

βάσει χρωματολογίου. 
Χρωματίζει όμορφα, 

σε γήινες και 
απαλές αποχρώσεις, 
αναδεικνύει την υφή 

και το χαρακτήρα των 
επιφανειών 

και των χώρων, 
κάνει τη διαφορά! 

Καινοτόμο οικολογικό χρώμα 
σε πούδρα, ματ απόδοσης,
με εξαιρετικές αντιμουχλικές 
ιδιότητες

&



DUROCOLOR 
POWDER-C POWDER

COLOR

Το χρώµα σε µορφή πούδρας POWDER COLOR της DUROSTICK 
παρουσιάζει εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή. 
Εφαρµόζεται σε σταθερές και καθαρές επιφάνειες χωρίς να 
χρειάζονται αστάρωµα (πλην των σπατουλαριστών και της γυ-
ψοσανίδας). Ιδανικό για επιφάνειες από σοβά, µπετόν, τούβλο, 
ασταρωµένη γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, κ.ά. 
Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στο πλύσιµο. 
Παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή (υδρατµοπερατότητα). 
Είναι προϊόν άοσµο, απόλυτα φιλικό στον άνθρωπο και στο πε-
ριβάλλον µε µηδενικές ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) στη 
σύνθεσή του. 
Το POWDER COLOR είναι τοποθετηµένο σε πλήρως ανακυκλώ-
σιµη συσκευασία. 

•	 Χρησιμοποιήστε	το	σε	πολλά	και	διαφορετικά	
 είδη επιφανειών. 
•		Ιδανικό	για	ταβάνια	και	υπνοδωμάτια,	λόγω	
 της εξαιρετικής διαπνοής που παρουσιάζει. 

Το POWDER 
COLOR 

της DUROSTICK 
διατίθεται σε υπέρλευκο 

και βάση, η οποία µε τη 
βοήθεια των χρωστικών 

DUROCOLOR 
POWDER-C αποδίδει 96 
ανεξίτηλες αποχρώσεις 

βάσει χρωµατολογίου. 
Χρωµατίζει όµορφα, 

σε γήινες και 
απαλές αποχρώσεις, 
αναδεικνύει την υφή 

και το χαρακτήρα των 
επιφανειών 

και των χώρων, 
κάνει τη διαφορά! 

Καινοτόµο οικολογικό χρώµα 
σε πούδρα, µατ απόδοσης,
µε εξαιρετικές αντιµουχλικές 
ιδιότητες

&



DUROCOLOR 
POWDER-C σοβαδεσ τελικησ 

στρωσησ της durostick

Οι σοβάδες τελικής στρώσης της DUROSTICK αποτελούν τυ-
ποποιημένα κονιάματα σταθερής κοκκομετρίας (ανά προϊόν), τα 
οποία περιέχουν στη σύνθεσή τους σειρά βελτιωτικών πρόσθε-
των που τους αποδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες και απαράμιλλη 
ποιότητα σε σχέση με τη χρήση και τις εφαρμογές του καθενός 
από αυτούς. Αποδίδουν τέλειες αισθητικά και λειτουργικά επι-
φάνειες, με αντοχή στην υγρασία και τις φθορές του χρόνου που 
προκύπτουν από την άμεση επαφή τους με το εξωτερικό (κυρί-
ως) περιβάλλον. Προσφύονται άριστα σε διαφόρων τύπων τσι-
μεντοειδή - και όχι μόνο - υποστρώματα, ενώ οι ίδιοι παρέχουν 
υποδειγματική πρόσφυση (με ή χωρίς προηγούμενο αστάρωμα 
,ανάλογα με το προϊόν) - σε διαφόρων τύπων βαφές και τεχνο-
τροπίες που ίσως επιλεγούν (άμεσα ή μελλοντικά)  για περαιτέ-
ρω διακόσμηση ή ανακαίνιση.

Οι λευκοί σοβάδες 
χρωματίζονται στη μάζα 

τους με τις χρωστικές 
DUROCOLOR 

POWDER-C στη βάση 
του υπάρχοντος χρωμα-

τολογίου, αλλά και στη 
βάση της οπτικής και 

του αισθητικού κριτηρί-
ου των εμπλεκομένων. 

Δημιουργούν άριστες 
αισθητικά τελικές 

επιφάνειες. Ο χρωματι-
σμός τους παρέχει ση-

μαντικά πλεονεκτήματα  
μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται η 
ελάττωση ή και απάλει-

ψη της ανάγκης βαφής 
των σοβατισμένων 

επιφανειών, καθώς και 
η προστασία της αισθη-
τικής τους εικόνας από 

χτυπήματα και επιφα-
νειακές φθορές.

&



DUROCOLOR 
POWDER-C σοβαδεσ τελικησ 

στρωσησ της durostick

Οι σοβάδες τελικής στρώσης της DUROSTICK αποτελούν τυ-
ποποιημένα κονιάματα σταθερής κοκκομετρίας (ανά προϊόν), τα 
οποία περιέχουν στη σύνθεσή τους σειρά βελτιωτικών πρόσθε-
των που τους αποδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες και απαράμιλλη 
ποιότητα σε σχέση με τη χρήση και τις εφαρμογές του καθενός 
από αυτούς. Αποδίδουν τέλειες αισθητικά και λειτουργικά επι-
φάνειες, με αντοχή στην υγρασία και τις φθορές του χρόνου που 
προκύπτουν από την άμεση επαφή τους με το εξωτερικό (κυρί-
ως) περιβάλλον. Προσφύονται άριστα σε διαφόρων τύπων τσι-
μεντοειδή - και όχι μόνο - υποστρώματα, ενώ οι ίδιοι παρέχουν 
υποδειγματική πρόσφυση (με ή χωρίς προηγούμενο αστάρωμα 
,ανάλογα με το προϊόν) - σε διαφόρων τύπων βαφές και τεχνο-
τροπίες που ίσως επιλεγούν (άμεσα ή μελλοντικά)  για περαιτέ-
ρω διακόσμηση ή ανακαίνιση.

Οι λευκοί σοβάδες 
χρωματίζονται στη μάζα 

τους με τις χρωστικές 
DUROCOLOR 

POWDER-C στη βάση 
του υπάρχοντος χρωμα-

τολογίου, αλλά και στη 
βάση της οπτικής και 

του αισθητικού κριτηρί-
ου των εμπλεκομένων. 

Δημιουργούν άριστες 
αισθητικά τελικές 

επιφάνειες. Ο χρωματι-
σμός τους παρέχει ση-

μαντικά πλεονεκτήματα  
μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται η 
ελάττωση ή και απάλει-

ψη της ανάγκης βαφής 
των σοβατισμένων 

επιφανειών, καθώς και 
η προστασία της αισθη-
τικής τους εικόνας από 

χτυπήματα και επιφα-
νειακές φθορές.

&



DUROCOLOR 
POWDER-C πατητεσ

τσιμεντοκονιεσ 
durostick
ds-250 
& ds-252 flex

Εύπλαστο µοναδικό υλικό, η Πατητή Τσιµεντοκονία, στη διάρ-
κεια της αρχιτεκτονικής της διαδροµής, από τα παραδοσιακά αι-
γαιοπελαγίτικα κτίσµατα ως το σαλόνι µας, από το χθες ως το 
σήµερα και το αύριο, έχει  να δείξει δείγµατα εξαιρετικής αισθη-
τικής, σε δάπεδα, τοίχους και σύνθετους οικοδοµικούς όγκους, 
σε έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες, πολυθρόνες και ότι άλλο χρη-
στικό ή διακοσµητικό αρχιτεκτόνηµα βάλει ο ανθρώπινος νους! 
Λιτή στη φόρµα, γοητευτική στη µορφή, µοναδική! Ένα ζεστό, 
φιλικό, παραδοσιακό υλικό αιγαιοπελαγίτικης παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής µεταµορφώνει το χώρο σας.

Οι χρωµατικές τεχνο-
τροπίες της ΠΑΤΗΤΗΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 
ανοίγουν στο υλικό και 

στον εφαρµοστή - τεχνί-
τη της, νέες, πρακτικά 

απεριόριστες 
αισθητικές και διακο-

σµητικές επιλογές. 
Οι χρωστικές 
DUROCOLOR 

POWDER-C συνεργά-
ζονται άψογα µε την 

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟ-
ΝΙΑ αποδίδοντας χρω-
µατικές πνοές απείρου 

κάλους, µοναδικότητας, 
δηµιουργικότητας, ευαι-

σθησίας.

&



DUROCOLOR 
POWDER-C πατητεσ

τσιμεντοκονιεσ 
durostick
ds-250 
& ds-252 flex

Εύπλαστο µοναδικό υλικό, η Πατητή Τσιµεντοκονία, στη διάρ-
κεια της αρχιτεκτονικής της διαδροµής, από τα παραδοσιακά αι-
γαιοπελαγίτικα κτίσµατα ως το σαλόνι µας, από το χθες ως το 
σήµερα και το αύριο, έχει  να δείξει δείγµατα εξαιρετικής αισθη-
τικής, σε δάπεδα, τοίχους και σύνθετους οικοδοµικούς όγκους, 
σε έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες, πολυθρόνες και ότι άλλο χρη-
στικό ή διακοσµητικό αρχιτεκτόνηµα βάλει ο ανθρώπινος νους! 
Λιτή στη φόρµα, γοητευτική στη µορφή, µοναδική! Ένα ζεστό, 
φιλικό, παραδοσιακό υλικό αιγαιοπελαγίτικης παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής µεταµορφώνει το χώρο σας.

Οι χρωµατικές τεχνο-
τροπίες της ΠΑΤΗΤΗΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 
ανοίγουν στο υλικό και 

στον εφαρµοστή - τεχνί-
τη της, νέες, πρακτικά 

απεριόριστες 
αισθητικές και διακο-

σµητικές επιλογές. 
Οι χρωστικές 
DUROCOLOR 

POWDER-C συνεργά-
ζονται άψογα µε την 

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟ-
ΝΙΑ αποδίδοντας χρω-
µατικές πνοές απείρου 

κάλους, µοναδικότητας, 
δηµιουργικότητας, ευαι-

σθησίας.

& τσιμεντοκονιεσ 



DUROCOLOR 
POWDER-C ΛΕΥΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ 

της durostick

Οι τσιµεντοειδείς αρµόστοκοι της DUROSTICK, διαφόρων κοκ-
κοµετριών, για πλήρωση διαφορετικού εύρους και απαιτήσεων 
αρµών, καθώς και ο καινοτόµος Ελαστικός Αρµόστοκος αποτε-
λούν προϊόντα  που έχουν ‘διανύσει’ µε επιτυχία πολλά εκατοµ-
µύρια χιλιόµετρα σε δάπεδα, τοίχους και κάθε είδους επιφάνειες. 
Εξαιρετικής ποιότητας υλικά, δεν σκάνε, δεν ρηγµατώνουν, δεν 
αποσαθρώνονται. Αντέχουν στο χρόνο και τις πλέον αντίξοες 
καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και στη σκληρή χρήση.  
Οι αρµόστοκοι της DUROSTICK διατίθενται σε ποικιλία χρωµα-
τισµών, ικανών να ανταποκριθούν σε κάθε αισθητική απαίτηση 
που αφορά στην εικόνα των επενδύσεων.

Μια επιπλέον 
δυνατότητα χρωµατι-

σµού των αρµόστοκων 
της DUROSTICK 

προκύπτει από τη 
‘συνεργασία’ τους  µε τις 
χρωστικές DUROCOLOR 

POWDER-C. 
Χρωµατίζουµε τους 

αρµόστοκους λευκού 
χρώµατος στη βάση του 

υπάρχοντος χρωµατο-
λογίου ή πειραµατιζό-
µαστε δηµιουργώντας 

τις δικές µας µοναδικές 
αποχρώσεις ή συνδυ-
ασµούς αποχρώσεων. 

Όριο η φαντασία 
µας µόνο!

&



DUROCOLOR 
POWDER-C ΛΕΥΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ 

της durostick

Οι τσιµεντοειδείς αρµόστοκοι της DUROSTICK, διαφόρων κοκ-
κοµετριών, για πλήρωση διαφορετικού εύρους και απαιτήσεων 
αρµών, καθώς και ο καινοτόµος Ελαστικός Αρµόστοκος αποτε-
λούν προϊόντα  που έχουν ‘διανύσει’ µε επιτυχία πολλά εκατοµ-
µύρια χιλιόµετρα σε δάπεδα, τοίχους και κάθε είδους επιφάνειες. 
Εξαιρετικής ποιότητας υλικά, δεν σκάνε, δεν ρηγµατώνουν, δεν 
αποσαθρώνονται. Αντέχουν στο χρόνο και τις πλέον αντίξοες 
καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και στη σκληρή χρήση.  
Οι αρµόστοκοι της DUROSTICK διατίθενται σε ποικιλία χρωµα-
τισµών, ικανών να ανταποκριθούν σε κάθε αισθητική απαίτηση 
που αφορά στην εικόνα των επενδύσεων.

Μια επιπλέον 
δυνατότητα χρωµατι-

σµού των αρµόστοκων 
της DUROSTICK 

προκύπτει από τη 
‘συνεργασία’ τους  µε τις 
χρωστικές DUROCOLOR 

POWDER-C. 
Χρωµατίζουµε τους 

αρµόστοκους λευκού 
χρώµατος στη βάση του 

υπάρχοντος χρωµατο-
λογίου ή πειραµατιζό-
µαστε δηµιουργώντας 

τις δικές µας µοναδικές 
αποχρώσεις ή συνδυ-
ασµούς αποχρώσεων. 

Όριο η φαντασία 
µας µόνο!

&



DUROCOLOR 
POWDER-C ΣΤΟΚΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ της durostick

Η εξομάλυνση των οικοδομικών επιφανειών αποτελεί ισχυρό 
ζητούμενο στο στάδιο προς την ολοκλήρωση και την απόδοσή 
τους προς βαφή και χρήση. Ανάλογα με το βαθμό, το εύρος και 
το βάθος των ατελειών που παρουσιάζουν οι επιφάνειες που 
απαιτούν εξομάλυνση, ένας ή περισσότεροι στόκοι εξομάλυν-
σης ή και συνδυασμοί τους, ίσως απαιτηθούν για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος τελικής επιφάνειας. 
Η επιλογή του κάθε στόκου εξομάλυνσης ξεχωριστά συναρτάται 
από τα πάχη που αυτοί έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ανά 
στρώση εφαρμογής, αλλά και την υφή της τελικής επιφάνειας 
που έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν μετά την τελική επε-
ξεργασία (τρίψιμο) των επιφανειών. 

Καθώς η διάκριση των 
ατελειών μίας λευκής 

επιφάνειας αποτελεί 
μία δύσκολη διαδικασία 

που απαιτεί δεξιότητα 
και μεγάλη εμπειρία, οι 

χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C έρχονται να 

συμβάλλουν στη διαδικα-
σία, απλοποιώντας την και 
διασφαλίζοντας σε μεγάλο 

βαθμό το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Χρωματίζοντας 

το στόκο εξομάλυνσης 
σε απόχρωση που βε-

βαίως, λαμβάνει υπόψη 
τον τελικό χρωματισμό 

της επιφάνειας, ώστε να 
μειώσουμε τις απαιτούμε-

νες στρώσεις βαφής της, 
κάνουμε τη διάκριση των 

ατελειών της χρωματισμέ-
νης επιφάνειας ιδιαίτερα 

εύκολη, έχοντας έτσι τη 
δυνατότητα των απαραίτη-

των διορθώσεων πριν το 
αστάρωμα και τη βαφή. 

Eπιπλέον, ο επιφανειακός 
τραυματισμός της χρωμα-

τισμένης επιφάνειας δεν 
αλλοιώνει την εικόνα της 

(καθώς το υπόστρωμα 
είναι στην ίδια απόχρωση). 

&



DUROCOLOR 
POWDER-C ΣΤΟΚΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ της durostick

Η εξομάλυνση των οικοδομικών επιφανειών αποτελεί ισχυρό 
ζητούμενο στο στάδιο προς την ολοκλήρωση και την απόδοσή 
τους προς βαφή και χρήση. Ανάλογα με το βαθμό, το εύρος και 
το βάθος των ατελειών που παρουσιάζουν οι επιφάνειες που 
απαιτούν εξομάλυνση, ένας ή περισσότεροι στόκοι εξομάλυν-
σης ή και συνδυασμοί τους, ίσως απαιτηθούν για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος τελικής επιφάνειας. 
Η επιλογή του κάθε στόκου εξομάλυνσης ξεχωριστά συναρτάται 
από τα πάχη που αυτοί έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ανά 
στρώση εφαρμογής, αλλά και την υφή της τελικής επιφάνειας 
που έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν μετά την τελική επε-
ξεργασία (τρίψιμο) των επιφανειών. 

Καθώς η διάκριση των 
ατελειών μίας λευκής 

επιφάνειας αποτελεί 
μία δύσκολη διαδικασία 

που απαιτεί δεξιότητα 
και μεγάλη εμπειρία, οι 

χρωστικές DUROCOLOR 
POWDER-C έρχονται να 

συμβάλλουν στη διαδικα-
σία, απλοποιώντας την και 
διασφαλίζοντας σε μεγάλο 

βαθμό το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Χρωματίζοντας 

το στόκο εξομάλυνσης 
σε απόχρωση που βε-

βαίως, λαμβάνει υπόψη 
τον τελικό χρωματισμό 

της επιφάνειας, ώστε να 
μειώσουμε τις απαιτούμε-

νες στρώσεις βαφής της, 
κάνουμε τη διάκριση των 

ατελειών της χρωματισμέ-
νης επιφάνειας ιδιαίτερα 

εύκολη, έχοντας έτσι τη 
δυνατότητα των απαραίτη-

των διορθώσεων πριν το 
αστάρωμα και τη βαφή. 

Eπιπλέον, ο επιφανειακός 
τραυματισμός της χρωμα-

τισμένης επιφάνειας δεν 
αλλοιώνει την εικόνα της 

(καθώς το υπόστρωμα 
είναι στην ίδια απόχρωση). 

&



DUROCOLOR 
POWDER-C ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

(∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)
ΤΗΣ durostick

Η χρήση λευκού τσιµέντου είτε για µικροεπισκευές είτε για δη-
µιουργία εργοταξιακών (παραδοσιακών) χαρµανιών -κατά κύ-
ριο λόγο λευκών µαρµαροσοβάδων τελικής στρώσης επιφα-
νειών (τοίχων), αλλά επίσης και τσιµεντοκονιών ή άλλου τύπου 
λευκών τσιµεντοκονιαµάτων ή ασβεστοκονιαµάτων- φέρνει 
στο προσκήνιο την ανάγκη ή και τη δυνατότητα για το χρωµα-
τισµό στη µάζα τους. Αυτός µπορεί να γίνει µε επιτυχία αφού 
κάποιος λάβει υπόψη παραµέτρους που αφορούν στην επιλογή 
(αδρανών) µαρµαροκονίας, άµµου, ή άλλου αδρανούς. Η κοκκο-
µετρία, το χρώµα και το είδος του αδρανούς υλικού  επηρεάζει 
την τελική απόχρωση του κονιάµατος, όπως επίσης την επηρε-
άζουν οι  αναλογίες ανάµειξης των υλικών που απαιτούνται για 
την παρασκευή του κονιάµατος, καθώς και όλες οι άλλες παρά-
µετροι που αφορούν στα τυποποιηµένα κονιάµατα. 

Η επιλογή των 
χρωστικών 

DUROCOLOR 
POWDER-C για το 

χρωµατισµό του λευκού 
τσιµέντου, διευρύνει 

εκπληκτικά τις επιλο-
γές µας για δηµιουργία 
πολλών και διαφόρων 

τύπων έγχρωµων 
κονιαµάτων.

&



DUROCOLOR 
POWDER-C ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

(∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)
ΤΗΣ durostick

Η χρήση λευκού τσιµέντου είτε για µικροεπισκευές είτε για δη-
µιουργία εργοταξιακών (παραδοσιακών) χαρµανιών -κατά κύ-
ριο λόγο λευκών µαρµαροσοβάδων τελικής στρώσης επιφα-
νειών (τοίχων), αλλά επίσης και τσιµεντοκονιών ή άλλου τύπου 
λευκών τσιµεντοκονιαµάτων ή ασβεστοκονιαµάτων- φέρνει 
στο προσκήνιο την ανάγκη ή και τη δυνατότητα για το χρωµα-
τισµό στη µάζα τους. Αυτός µπορεί να γίνει µε επιτυχία αφού 
κάποιος λάβει υπόψη παραµέτρους που αφορούν στην επιλογή 
(αδρανών) µαρµαροκονίας, άµµου, ή άλλου αδρανούς. Η κοκκο-
µετρία, το χρώµα και το είδος του αδρανούς υλικού  επηρεάζει 
την τελική απόχρωση του κονιάµατος, όπως επίσης την επηρε-
άζουν οι  αναλογίες ανάµειξης των υλικών που απαιτούνται για 
την παρασκευή του κονιάµατος, καθώς και όλες οι άλλες παρά-
µετροι που αφορούν στα τυποποιηµένα κονιάµατα. 

Η επιλογή των 
χρωστικών 

DUROCOLOR 
POWDER-C για το 

χρωµατισµό του λευκού 
τσιµέντου, διευρύνει 

εκπληκτικά τις επιλο-
γές µας για δηµιουργία 
πολλών και διαφόρων 

τύπων έγχρωµων 
κονιαµάτων.

&



Επισκευθείτε τις ιστοσελίδες www.patiti.gr και www.durostick.gr για να ενηµερωθείτε για το προϊόν, για να δείτε βίντεο εφαρµογών και 
πλούσιο φωτογραφικο υλικό. Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά ή ζητήστε να σας στείλουµε το έντυπο της Πατητής Τσιµεντοκονίας που δηµιουργή-
σαµε µε πολλή αγάπη και ενθουσιασµό για ένα υλικό που το ερωτευθήκαµε µε την πρώτη µατιά.  

Πρόταση αισθητικής µοναδικότητας για κάθε λύση διακόσµησης, 
παραδοσιακή ή µοντέρνα

Ένα υλικό από τα παλιά, 
γνωστό και αγαπητό σε όλη την Ελλάδα

ΠΑΤΗΤΗ TΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Επισκευθείτε τις ιστοσελίδες www.patiti.gr και www.durostick.gr για να ενηµερωθείτε για το προϊόν, για να δείτε βίντεο εφαρ-
µογών και πλούσιο φωτογραφικο υλικό. Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά ή ζητήστε να σας στείλουµε το έντυπο της Πατητής Τσιµεντο-
κονίας που δηµιουργήσαµε µε πολλή αγάπη και ενθουσιασµό για ένα υλικό που το ερωτευθήκαµε µε την πρώτη µατιά.  

Ενηµερωθείτε σε βάθος και ταξιδέψτε στον κόσµο της Πατητής Τσιµεντοκονίας

www.patiti.gr έντυπο ΠΑΤΗΤΗΣ

Oι Πατητές Τσιμεντοκονίες της DUROSTICK, με την εγγύη-

ση και την αξιοπιστία του ονόματος DUROSTICK, δίνουν λύ-

σεις διακόσμησης, κατασκευής και ανακαίνισης για ένα άριστο 

αποτέλεσμα με άπειρες δυνατότητες εφαρμογών, που ικανο-

ποιούν κάθε διακοσμητική ανάγκη και άποψη. 

Αγκαλιάζουν την αισθητική των χώρων που εφαρμόζονται δί-

νοντας άλλο χρώμα και αισθητική διάσταση με μοναδικό και 

εντυπωσιακό τρόπο.

DS-252 Flex DS-250
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