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& καθάρισες...
το μπάνιο σου
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& καθάρισες...
την κουζίνα σου



i

1Πάλι βάψιμο οι 
τοίχοι! Πρέπει 
τελικά να κόψω το 
τσιγάρο....

3
Αυτά τα μάρμαρα και οι 
γρανίτες που έβαλα στο 
δάπεδο... , μην πέσει 
τίποτα  (κρασί, λάδι, 
καφές), επάνω τους... 
χάθηκα!!!

6
Η τζαμαρία του 
σαλονιού μόνιμα 
βρώμικη, μόνιμα με 
δαχτυλιές! 
Τα έπιπλα να δεις...

5
Το τζάκι έγινε χάλια, λίγο η καπνιά, 
λίγο τα λίπη, ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!
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Εκείνα τα πήλινα 
διακοσμητικά που μου 
φέρανε από το χωριό 
μάλλον θα τα πετάξω, 
έχουν γεμίσει βρωμιά…
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5. Θέσατε σε λειτουργία το Air Condition στη 
θέση ψύξης για αποτελεσματικότερη δράση.

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα του Air Condition. 2. Ψεκάστε τα ομοιόμορφα αφήνοντας
να δράσει το καθαριστικό για 5 λεπτά.

3. Ξεπλύνετε με νερό. 4.Ψεκάστε τα στοιχεία-κυψέλες του Air 
Condition που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα. 
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& καθάρισες...
το υπνοδωμάτιό σου
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Οι αλουμινένιες πόρτες 
της βεράντας γέμισαν 
βρωμιά … 
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ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Πανίσχυρο καθαριστικό υγρό, που αφαιρεί από τα πλα-

κίδια υπολείμματα αρμόστοκου, κόλλας πλακιδίων, 

χρωμάτων και άλλων οικοδομικών καταλοίπων, ενώ 

ζωντανεύει το χρώμα των αρμόστοκων. Αφαιρεί λεκέ-

δες από λάδι, καφέ, ποτό σε απορροφητικά πλακίδια 

και αρμόστοκους. Απομακρύνει οικοδομικά κατάλοιπα 

από εργαλεία, καθώς και στριδώνα από τα βρεχόμενα 

μέρη των σκαφών. Συνιστάται η χρήση του τουλάχιστον 

20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης.

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση 

σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους μύ-

κητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην UV 

ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική σε απορρυπαντικά, 

οξέα και αλμυρό νερό.

Σταθεροποιείται γρήγορα, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική 

συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη 

και σε αρμούς  έντονης κινητικότητας, χωρίς να σκάει 

και να ξεφλουδίζει. Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι και 

σφραγίζει αρμούς πλάτους 3-40mm, τόσο σε εσωτε-

ρικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

D-95: ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΠΡΕΥ

Καθαρίζει αποτελεσματικά μούχλα, άλγη και βρύα στους αρμούς του μπάνιου, της κουζίνας, σε ντουλάπες, κλει-στές εξοχικές κατοικίες, αποθήκες, κελάρια, πισίνες, ντουζιέρες, ταβάνια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων κλπ. που δημιουργούνται από συσσωρευμένη υγρασία.Ξεπλένεται με νερό μετά τη χρήση.

BIOCLEAN ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσί-

ες, φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Απαλό 

με τα χέρια, δεν προκαλεί προβλήματα στην εισπνοή. 

Έχει αποτελεσματική δράση, χωρίς να καταστρέφει 

τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αφαιρεί αποτελεσματικά 

με ένα ψέκασμα, αφού ξεπλύνουμε με νερό, ρύπους 

από λάδια, λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ, καπνιά 

κλπ. Απαραίτητο στο σπίτι για όλους τους χώρουςτου.

D-16: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής 
βάσης. Προστατεύει την επιφάνεια των αρμόστοκων 
από την απορρόφηση υγρασίας και λεκέδων, με απο-
τέλεσμα τη διατήρηση των αντοχών και του χρώματός 
τους. Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές σε αρμόστο-
κους που εμφανίζονται λόγω θερμοκρασιακών μετα-
βολών ή απότομης αφυδάτωσης κατά την αρμολόγηση. 
Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται του-
λάχιστον 20 μέρες μετά την αρμολόγηση.

BIOCLEAN: ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες 

ουσίες, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 

βάσει της νομοθεσίας 907/2006/ΕΚ που διέπει τα 

απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

Δεν ερεθίζει το δέρμα ή τα μάτια και δεν δημιουργεί 

προβλήματα κατά την εισπνοή. Είναι απαλό με τα χέ-

ρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. Διαλύει εύκο-

λα και γρήγορα λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα 

του φαγητού, χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε 

όλα τα σκεύη της κουζίνας.

BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ γυαλισμένων ή μη

και αρμών πλακιδίων-γρανιτών

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό μαρμάρων, χωρίς αλλεργι-

ογόνες ουσίες, άοσμο, φιλικό προς το περιβάλλον και 

τον άνθρωπο. Είναι απαλό με τα χέρια, δεν προκαλεί 

προβλήματα στην εισπνοή.

Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, όπως πλα-

κίδια, listelo, γυαλισμένα και μη μάρμαρα, γρανίτες, 

φυσικό cotto, ασβεστολιθικές πέτρες κ.λπ. Αφαιρεί 

αποτελεσματικά με ένα ψέκασμα συσσωρευμένους 

ρύπους, οι οποίοι δημιουργούνται με την πάροδο του 

χρόνου στους αρμούς.

BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες 

ουσίες,φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Είναι απαλό με τα χέρια, δεν προκαλεί προβλήματα 

στην εισπνοή. Έχει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς 

να καταστρέφει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αφαιρεί 

αποτελεσματικά με ένα ψέκασμα, αφού ξεπλύνουμε 

με νερό, λάδι, λίπη, σάλτσα, επίμονους λεκέδες, αίμα, 

καπνιά, πουρί, άλατα  από είδη υγιεινής, πλακίδια, αρ-

μούς, γυαλισμένα και μη μάρμαρα, βαμμένους τοίχους, 

ανοξείδωτα μαγειρικά σκεύη, φούρνους, ψυγεία κ.λπ.

FAST CLEAN: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

Αποτελεσματικό καθαριστικό σε σπρέυ. Απομακρύνει 
καπνιά, λίπη, λάδι, κερί και γενικά επίμονους λεκέ-
δες σε τζάκι, μπάρμπεκιου, φουρνάκια και σχάρες. 
Δεν καταστρέφει πυρότουβλα, διακοσμητικές πέτρες 
ή μαντέμι. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.



SALT FREE: ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαριστικό, αφαλατικό σπρέυ, γενικής χρήσης για 
το μπάνιο και την κουζίνα. Αφαιρεί άλατα και σκουριές 
χωρίς τρίψιμο,  επαναφέροντας τη χαμένη λάμψη σε 
ανοξείδωτα σκεύη, ανοξείδωτες ή επιχρωμιωμένες 
βρύσες, νεροχύτες και ατμοσίδερα.
Ξεπλένεται με άφθονο νερό απελευθερώνοντας άρω-
μα φρεσκάδας που διαρκεί.

D-14: ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για σωλήνες & σιφώνια

Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης, που 

μας απαλλάσσει από τη χρήση ατσαλίνας ή άλλων 

περιττών δαπανών απόφραξης.
Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα λεπτά νιπτήρες, μπανιέρες, 

νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα 

λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. 
Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να λαμβάνο-

νται όλα τα προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά αναγρά-

φονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευασίας.

D-61: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΚΑ

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας, που επαναφέ-

ρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρίψιμο, σε κάθε μεταλλική 

επιφάνεια, χωρίς να χαράζει. Δεν περιέχει διαλυτικά 

που βλάπτουν το περιβάλλον, ενώ τα οργανικά συστα-

τικά του είναι εύκολα βιοδιασπώμενα.

Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ανοξείδωτων, χάλκινων 

και ορειχάλκινων σκευών και ασημικών.

D-17 HYDROSTOP: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Yδαταπωθητικό, διάφανο υλικό, με βάση ρητίνες σιλι-

κόνης. Εμφανίζει υψηλή διεισδυτικότητα και αντοχή σε 

αλκαλικό περιβάλλον. 

Προστατεύει τις επιφάνειες των τεχνητών τσιμεντοει-

δών ή απορροφητικών κεραμικών τούβλων και πετρών, 

χωρίς να αλλοιώνει την απόχρωσή τους.

Επιτρέπει τη διαπνοή και αποτρέπει την απορρόφηση 

νερού, λασποβροχής, ατμοσφαιρικών ρύπων και τη 

συγκέντρωση μούχλας και λειχήνων.

Διατηρεί για τουλάχιστον 10 έτη τις ιδιότητές του αφού 

επαλειφθεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

DUROFRESH: ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

Ειδικό καθαριστικό και απολυμαντικό για οικιακούς ή 

κοινόχρηστους κάδους απορριμμάτων και τουαλέτες. 

Αποτρέπει τη δημιουργία δυσοσμίας ιδιαίτερα κατά 

τους θερμούς μήνες, καθώς και τη δημιουργία εστι-

ών μόλυνσης.
Απαραίτητο για δραστικούς καθαρισμούς, ειδικότερα 

σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος όπου απαι-

τούνται συνθήκες υψηλής υγιεινής.

QUICK CLEANER: ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Καθαριστικό γενικής χρήσης με πανίσχυρη δράση. 
Καθαρίζει σε βάθος με ένα ψέκασμα ό,τι δεν μπο-
ρούν να απομακρύνουν τα κοινά απορρυπαντικά.
Εφαρμόζεται σε νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, 
βρύσες και αξεσουάρ μπάνιου, πλακάκια, πάγκους, 
σκεύη κουζίνας, σχάρες, ψησταριές, εστίες (που 
έχουν όμως αρχικά προθερμανθεί στους 500C)κλπ. 
Ξεπλένεται με άφθονο νερό και απελευθερώνει  
άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.

BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗ & ΚΑΠΝΙΑ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, (αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα), φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλ-λον, βάσει της νομοθεσίας 907/2006/ΕΚ.Δεν ερεθίζει το δέρμα ή τα μάτια και δεν δημιουργεί προβλήματα κατά την εισπνοή. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό νικοτίνης και καπνιάς από κάθε επιφάνεια, βαμμένη ή μη. Μειώνει την ανάγκη της συχνής επανα-βαφής των χώρων, σε ξενοδοχεία, σχολεία, γραφεία, χώρους εστίασης... και στο σπίτι σας.

D-22: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΑΠΩΘΗΤΙΚΟ (μαρμάρων & γρανιτων)

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό μαρμάρων και 

γρανιτών, διάφανο, ματ υγρό σιλοξανικής βάσης, με 

υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology).

Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει, δεν 

κιτρινίζει και δεν γλιστρά. Αποτρέπει το λέκιασμα από 

λάδι, κρασί, αναψυκτικά, μελάνι, σκουριές, ρύπους κα-

τοικίδιων ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά. Ιδανικό 

για εφαρμογή σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανί-

τες, σε όψεις κτιρίων, σε κάθετες ή οριζόντιες, εσω-

τερικές ή εξωτερικές επιφάνειες.



D-29 Spot Free: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΛΑΙΑΠΩΘΗΤΙΚΟ (πλακιδίων & γρανιτων)

Αδιαβροχοποιητικό - ελαιαπωθητικό εμποτισμού πλακι-

δίων και γρανιτών. Έτοιμο για χρήση, σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους.
Η μικρομοριακή δομή του, επιτρέπει την υψηλή διεισ-

δυτικότητά του σε κεραμικά πλακίδια, γυαλισμένους 

ή ματ γρανίτες, χωρίς να αλλάζει η απόχρωσή τους, 

δημιουργώντας ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν 

ξεφλουδίζει και δεν γλιστρά.
Αποτρέπει την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρα-

σί, αναψυκτικό, καφέ, μελάνι, ρύπους από κατοικίδια 

ζώα καθώς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, λασποβροχή.

NANO PROOF FABRIC DS-300

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό υγρό εμποτισμού 

υδατικής βάσης, υψηλής διεισδυτικότητας με βάση τη 

Νανοτεχνολογία, για την προστασία των υφασμάτων 

από λεκέδες. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη ασπίδα 

προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί 

την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή 

του υφάσματος. Μετατρέπει συνθετικά και βαμβακε-

ρά πανιά πυκνής πλέξης σε αδιάβροχα, εμποδίζοντας 

παράλληλα τη δημιουργία λιπαρών και άλλων λεκέδων, 

όπως είναι το λάδι, το κρασί, ο καφές, τα ποτά κλπ.

NANO PROOF MARMO DS-275

Υδατοαπωθητικό και ελαιαπωθητικό προϊόν νανοτε-

χνολογίας, κατάλληλο για την προστασία εξωτερικών 

και εσωτερικών τοίχων και δαπέδων, με εξαιρετικά 

μικρή απορροφητικότητα όπως είναι τα μάρμαρα και 

οι γρανίτες.
Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει και 

δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινο-

βολία, τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, την 

διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφά-

νειες και αποτρέπει τον αποχρωματισμό τους. Άοσμο, 

υδατικής βάσης, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

D-21: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ισχυρότατο όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμά-
ρων και μωσαϊκών. Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, 
με ελάχιστο τρίψιμο. Αφαιρεί λάδι, κρασί, καφέ, με-
λάνι, σκουριά, ρύπους από κατοικίδια ζώα καθώς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, καπνιά από καμινάδες, στά-
μπες που προκύπτουν από το πότισμα γλαστρών κλπ. 
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του 
σε χρωματιστά μάρμαρα. Ξεβγάλτε αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

DUROCLEAN: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρι-

σμό υπολειμμάτων καπνιάς, που συσσωρεύονται στα 

τοιχώματα καμινάδων και μπουριών.
Η μέγιστη θερμική απόδοση του τζακιού και της ξυ-

λόσομπας επιτυγχάνεται με τον επιμελή καθαρισμό 

της καμινάδας. Αυτό εξασφαλίζεται  με τη χρήση του 

DUROCLEAN, μία φορά το χρόνο, χωρίς τη δική μας 

επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε 

ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά.

BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Απαλό με τα χέρια, δε δημιουργεί προβλήματα κατά την εισπνοή. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις ευαίσθητες επι-
φάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες.
Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες και παράθυρα, ντου-
λάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες τηλε-
όρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυ-
τοκινήτων, ανοξείδωτα σκεύη κλπ.

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR CONDITION

Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και κυψελών 

του Air Condition. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα, προ-

σφέροντας υψηλή αντιμικροβιακή προστασία. Βιοδια-

σπώμενο, δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες και είναι 

φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Απαραίτητο για τον καθαρισμό, την προστασία και υγι-

εινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από 

την ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του Air 

Condition. Απομακρύνει δυσάρεστες οσμές, αφήνοντας 

ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας και προσφέροντας 

μια απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα.

DUROSTICK WATERTRAP: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Ο συλλέκτης απορροφά την υγρασία της ατμόσφαι-

ρας, με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων. Μειώνει την 

πλεονάζουσα υγρασία έως και 40%, απαλλάσσει κάθε 

κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές και αποτρέπει 

την ανάπτυξη μούχλας, βακτηριδίων και μικροοργανι-

σμών. Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, προλαμβάνο-

ντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους.

Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όχι τακτικά αερι-

ζόμενους χώρους, όπως αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, 

πατάρια, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες, εξοχικά 

σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής και ντουλάπες.



DS-210: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπο-

λείμματα κόλλας από αποκολλημένες αυτοκόλλητες 

ταινίες κάθε τύπου. Aπομακρύνει κόλλες από ταινίες 

PVC ή πολυεστέρα που προστατεύουν άκρες ή ακμές 

σε πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, 

νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και πόρτες 

από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο.

Συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που 

φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή προστασίας. Ιδα-

νικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας που αφή-

νουν οι χαρτοταινίες που τοποθετούνται πριν το βάψιμο.

D-25: ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά 
πολυμερή, που προσφέρει εξαιρετική λάμψη και 
προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, mat γρανί-
τες και cotto, αναδεικνύοντας την αισθητική τους.
Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ. Είναι αντιολισθη-
τικό, αντιστατικό, έχει ευχάριστο άρωμα και γίνεται 
απολύτως διάφανο μόλις στεγνώσει.
Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα, διότι επα-
ναφέρει τη χαμένη τους λάμψη. Είναι κατάλληλο για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης 
και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα 
πέρασμα ρύπους από καυσαέρια, άλατα καθώς και 
νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλίσματα πλα-
στικών χρωμάτων.
Το ALUMINIUM CLEANER είναι ιδανικό για χρήση σε 
κουφώματα αλουμινίου -άβαφα ή περασμένα με ηλε-
κτροστατική βαφή- χωρίς να αλλοιώνει ή  να επηρεάζει 
το αρχικό τους χρώμα.

DUROSTICK ALUMINIUM Cleaner

Το D-9 είναι κατάλληλο για την προληπτική εξασφά-
λιση στεγανότητας και την αποτροπή εκροής αλά-
των από γλάστρες. Οι κεραμικές γλάστρες, οι ζαρ-
ντινιέρες και τα πιθάρια, με το πότισμα αποβάλλουν 
μαζί με την υγρασία και άλατα, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση άσπρων κηλίδων που ‘ενοχλούν’ αισθη-
τικά την εμφάνισή τους. Η επάλειψη εσωτερικά με 
D-9 εμποδίζει την εκροή αλάτων, χωρίς να επηρε-
άζει τα φυτά.

D-9: ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ (για πήλινες γλαστρες & πιθάρια)

Ειδικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί άμεσα, χωρίς 

τρίψιμο επικολλημένη καπνιά από γυάλινες επιφά-

νειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη 

και κατάσταση.  

Το GLASS CLEANER είναι κατάλληλο για χρήση σε 

προστατευτικά τζάμια τζακιών, ενεργειακών τζακιών, 

τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

DUROSTICK GLASS Cleaner

SUPER ECO: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο 

συχνό πλύσιμο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνεται 

ομοιόμορφα δίνοντας βελούδινη επιφάνεια, έχει 

ισχυρή πρόσφυση και δεν πιτσιλάει κατά την εφαρ-

μογή του. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο με το 

οικολογικό σήμα για τη σύνθεσή του, η οποία δεν 

περιέχει επικίνδυνες ουσίες, για το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο.
Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, 

παιδικών σταθμών, σχολείων, νοσοκομείων και γε-

νικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή υγιεινή.

ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ: Αντιμουχλικό ακρυλικό χρώμα

Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα προληπτικά 
κατά της προσβολής των επιφανειών από 
άλγη, μούχλα και μύκητες. Έχει ισχυρή πρό-
σφυση σε παλαιές και καινούριες ασταρω-
μένες επιφάνειες, από σοβά, γυψοσανίδα 
ή μπετόν.
Αντέχει στους υδρατμούς και αντιστέκεται 
στην εσωτερική υγρασία και το καθημερι-
νό φρεσκάρισμα του σπιτιού με καθαριστι-
κό ήπιου pH, π.χ. BIO CLEAN γενικής χρή-
σης της DUROSTICK. Το λευκό, μπορεί να 
χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα 
DUROCOLOR.

DECOFIN polyurethane

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών εξαι-
ρετικά ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή σε εξωτερική χρή-
ση, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με το πέ-
ρασμα του χρόνου. Άριστη πρόσφυση σε διά-
φορα υποστρώματα. Πολύ καλές μηχανικές και 
χημικές αντοχές (αραιά οξέα, αλκάλια). Άριστη 
αντοχή σε τριβή.
Είναι ιδανικό για προστασία όλων των τύπων 
πέτρας χωρίς να γυαλίζουν. Εφαρμόζεται σε 
επιφάνειες από ξύλο, μπετόν και σε πήλινα 
αντικείμενα. Χρησιμοποιείται για την προστα-
σία και αδιαβροχοποίηση της διακοσμητικής 
πατητής τσιμεντοκονίας.
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