


Οδηγίες εφαρμογής 

DUROCOAT LIQUID GLASS EXE 36-150

Βήμα-1 
Τα καλούπια και όλα τα προς χύτευση αντικείμενα πρέπει να είναι απολύτως καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από κάθε 
είδους ελαττωματικά ή σαθρά υλικά. 

Εάν επιλέξουμε να χυτεύσουμε ξύλινες επιφάνειες πρέπει απαραιτήτως να είναι ξηρές και συνίσταται πριν τη χρήση τους 
να πλανίζονται και να τρίβονται.

Βήμα-2
Κατασκευάστε το καλούπι, χρησιμοποιώντας γυαλιστερή μελαμίνη ή φύλλα πολυπροπυλενίου και σφραγίστε τις 
ενώσεις με σιλικόνη ή θερμόκολλα για να αποτρέψετε διαρροές του LIQUID GLASS.

Βήμα-3
Προετοιμάστε το υλικό αναμιγνύοντας το LIQUID GLASS σε αναλογία 10,5 μέρη Α-Συστατικό με 6 μέρη Β-Συστατικό, 
κατά βάρος. 

Αναδεύστε το μίγμα με το χέρι πάρα πολύ καλά και μεταγγίστε το από δοχείο σε δοχείο 2-3 φορές προκειμένου να 
διασφαλίσετε τη σωστή ομογενοποίηση των 2 συστατικών. 

Για ανάδευση μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό δράπανο ή μηχανικά μέσα.

Βήμα-4    (μόνον για πορώδεις επιφάνειες)
Σε πρίπτωση που η προς χύτευση επιφάνεια δεν έχει πόρους μπορείτε να παρακάμψετε το βήμα 4

Μονώστε την προς χύτευση πορώδη επιφάνεια, εφαρμόζοντας με πινέλο ή ρολό μια λεπτή στρώση LIQUID GLASS 
(Α+Β) σε πάχος έως 1 χιλιοστό. Κατά την εφαρμογή του, θα πρέπει να καλύπτονται με προσοχή οι γωνίες και όλα τα 
δύσκολα σημεία της επιφάνειας, έτσι ώστε να αποτραπεί η αναπνοή της από τυχόν τρύπες ή ατέλειες μόνωσης. 

Μόνωση της επιφάνειας απαιτείται μόνον στην πλευρά η οποία θα εγκλωβιστεί μέσα στο υγρό γυαλί.

Μετά από 6-8 ώρες εφαρμόστε μια δεύτερη παχύτερη στρώση μόνωσης LIQUID GLASS (Α+Β) απευθείας 
επάνω στην επιφάνεια και απλώστε την ομοιόμορφα με τη χρήση ρολού ή πινέλου. Σε περίπτωση που 
κατά την εφαρμογή ή/και το στέγνωμα των δύο στρώσεων υγρού γυαλιού εμφανίζονται φυσαλίδες, 
χρησιμοποιήστε καμινέτο για να τις απομακρύνετε.

Βήμα-5
Τοποθετήστε τη μονωμένη επιφάνεια, όχι νωρίτερα από 7 ώρες 1, μέσα στο καλούπι και υπολογίστε 
την ποσότητα LIQUID GLASS που θα χρειαστείτε ανάλογα με το πάχος στρώσης που θέλετε να  
εφαρμόσετε. Για τον υπολογισμό της ποσότητας ανατρέξτε στην σελίδα 5 «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ».

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η ποσότητα του υλικού που θα προετοιμάσετε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 20 λεπτών 
και το πάχος στρώσης LIQUID GLASS δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά.

Αν το αντικείμενο που θέλετε να κατασκευάσετε απαιτεί πάχος υγρού γυαλιού μεγαλύτερο των 15 χιλιοστών, 
τότε η χύτευση του LIQUID GLASS πρέπει να επαναληφθεί εφαρμόζοντας περισσότερες από μια στρώσεις.

1 Εάν η προς χύτευση επιφάνεια δεν απαιτεί μόνωση - δεν είναι πορώδης, τοποθετείται απευθείας μέσα στο καλούπι.

Βήμα-6
Εφαρμόστε την πρώτη στρώση LIQUID GLASS με έγχυση μέγιστου πάχους 15 χιλιοστών. 

Αμέσως μετά την έγχυση, απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες με τη χρήση καμινέτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Μην κρατάτε το καμινέτο σε κοντινή απόσταση από το LIQUID GLASS, αλλά ούτε και να επιμένετε στο 
ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι ενδέχεται να κάψετε το υλικό.

Σε περίπτωση που κατά τον πολυμερισμό-στέγνωμα του LIQUID GLASS συνεχίζουν να δημιουργούνται φυσαλίδες, 
συνήθως προκαλούνται από κακή μόνωση της επιφάνειας που της επιτρέπουν να αναπνέει (ΒΗΜΑ 4), χρησιμοποιήστε 
το καμινέτο για να τις απομακρύνετε και συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να σταματήσει η αναπνοή της.

 Βήμα-7
Αφήστε την υγρή επιφάνεια του LIQUID GLASS να στεγνώσει - σκληρύνει για περίπου 6 έως 8 ώρες σε σταθερή 
θερμοκρασία 20-250C, έτσι ώστε να είναι στεγνή στην αφή και να μην κολλάει.

Βήμα-8
Χυτεύστε όσες φορές χρειαστεί, χωρίς να υπερβαίνετε τα 15 χιλιοστά πάχους, όχι νωρίτερα από 6 ώρες και όχι 
αργότερα από 24 ώρες ανά στρώση. 

Ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος χρειάζονται περίπου 48 ώρες από την τελευταία στρώση για να 
γίνει το υλικό μας αρκετά σκληρό και 72 ώρες για να μπορέσετε να ξεκαλουπώσετε.
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Βήμα-9
Το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας γίνεται με 3 διαφορετικούς τρόπους: 

 1. Αφήστε το ως έχει εάν σας ικανοποιεί το αισθητικό αποτέλεσμα.

 2.   Εφαρμόστε με πιστόλι ένα σταυρωτό χέρι Ακρυλικό Βερνίκι 
2 συστατικών Νο. 4695 αφού προηγηθεί αποχαρτάρισμα με 
γυαλόχαρτο Free Cut No. 320 

 3.  Γυαλίστε την επιφάνεια με αλοιφαδόρο 7 ημέρες μετά την 
τελευταία στρώση μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

•  Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και του στεγνώματος η θερμοκρασία στο χώρο χύτευσης 
και ξήρανσης πρέπει να είναι σταθερή στους 20-25°C.

•  Το LIQUID GLASS γυαλοχαρτάρεται, φρεζάρεται, λιμάρεται, πριονίζεται, πλανίζεται, τροχίζεται, 
τρυπιέται και τορνίρετε.

•  Τυχόν σπασίματα ή/και βαθιά γδαρσίματα στην επιφάνεια του LIQUID GLASS επισκευάζονται 
με το ίδιο υλικό.

•  Το LIQUID GLASS  μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικά οικοδομικών χρωμάτων ΒΕΡΝΙΛΑΚ 
σε μικρές ποσότητες.

•  Το LIQUID GLASS  πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καθαρό χώρο εφαρμογής ελεύθερο από σκόνες 
ή σε ειδικούς θαλάμους. 

•  Δεν είναι απαραίτητη η χρήση καλουπιού για την εφαρμογή του LIQUID GLASS. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιήσετε καλούπι είναι υποχρεωτικό το αλφάδιασμα του. 

•  Το υλικό LIQUID GLASS  έχει συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης για την σωστή αναλογία μίξης, που πρέπει 
να τηρούνται για την αποφυγή μη σκλήρυνσης της τελικής επιφάνειας.

•  Όλες οι απορροφητικές επιφάνειες που τυχόν θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι 
τελείως ξηρές και να μονωθούν πάρα πολύ καλά (ΒΗΜΑ 4).

• Το υλικό LIQUID GLASS είναι ΜΟΝΟΝ για εσωτερική χρήση. 

• 1 κιλό LIQUID GLASS αντιστοιχεί σε 1 λίτρο και καλύπτει 1 m2 για πάχος στρώσης 1 mm

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
Προκειμένου να υπολογίσετε σωστά την ποσότητα υλικού που θα χρειαστείτε για την κατασκευή σας, 
χρησιμοποιήσετε τον κάτωθι τύπο υπολογισμού:

Διάσταση 1 x Διάσταση 2 x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ (2) x 1000  =  Λίτρα LIQUID GLASS

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Οι Διαστάσεις 1 + 2 και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ αναφέρονται σε ΜΕΤΡΑ.

Για Παράδειγμα: Εάν θέλετε να κατασκευάσετε ένα τραπέζι με υγρό Γυαλί, όπου οι διαστάσεις  του ΥΓΡΟΥ 
ΓΥΑΛΙΟΥ είναι: (Μήκος) 1,80 m  (Πλάτος) 0,40 m  (Πάχος) 6 cm

τότε, τα Λίτρα LIQUID GLASS που θα χρειαστείτε είναι: 

1,8 x 0,40 x 0,06 x 1.000 = 43,20 Λίτρα

ΠΑΧΟΣ Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ (2)

0,50 cm 0,005
1,00 cm 0,010
1,50 cm 0,015
2,00 cm 0,020
2,50 cm 0,025
3,00 cm 0,030
3,50 cm 0,035
4,00 cm 0,040
4,50 cm 0,045
5,00 cm 0,050
5,50 cm 0,055
6,00 cm 0,060
6,50 cm 0,065
7,00 cm 0,070
7,50 cm 0,075
8,00 cm 0,080
8,50 cm 0,085
9,00 cm 0,090
9,50 cm 0,095

10,00 cm 0,100
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