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2.4 Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

DUROSTICK D-59

IΔIOTHTEΣ
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμπο-
τισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς δι-
αλύτες, φιλικό προς τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Κατάλληλο για την 
προστασία κεραμοσκεπών (εικ.2) και 
επενδυμένων όψεων κτιρίων. Έχει 
εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν 
σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επη-
ρεάζει την απόχρωση των επιφανει-
ών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και 
δεν κιτρινίζει. Προστατεύει τις επιφά-
νειες από την απορρόφηση υγρασίας 
για τουλάχιστον 10 χρόνια, αποτρέπο-
ντας την εμφάνιση ρωγμών και σπασι-
μάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση 
και παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και 
εμποδίζει την εναπόθεση της λασπο-
βροχής (εικ.1).

EΦAPMOΓEΣ
Το DUROSTICK D-59 εφαρμόζεται σε 
πορώδη αλκαλικά και μη υποστρώμα-
τα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοειδείς 
ρωγμές έως 0,2mm σε κεραμοσκε-
πές, διακοσμητικά κεραμικά τούβλα, 
πήλινες γλάστρες αλλά και σε τσιμε-
ντόπλακες, τσιμεντοσανίδες, διακο-
σμητικούς τσιμεντόλιθους κ.ά.     

TPOΠOΣ�XPHΣHΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, 
καθαρές, απορροφητικές, απαλλαγ-
μένες από λασποβροχή, σκόνες, μού-
χλα κ.ά. Σε κεραμοσκεπές, διακοσμη-
τικά τούβλα που έχουν προσβληθεί 

από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυ-
ρίλες), προηγείται καθαρισμός με το 
ισχυρό καθαριστικό υγρό μούχλας 
DUROSTICK D-95 CLEANER, με χρή-
ση πλυστικού μηχανήματος ή τρίβο-
ντας με σκληρή βούρτσα.  
2. Εφαρμογή
Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από 
τη χρήση. Το υλικό εφαρμόζεται με 
ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκαστήρα από 
απόσταση 30-40cm, σε μία επίστρω-
ση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές 
νωπό σε νωπό επιστρώσεις. Βεβαιω-
θείτε ότι κατά την εφαρμογή της κάθε 
στρώσης το υλικό εφαρμόζεται ομοιό-
μορφα έτσι ώστε να μην δημιουργείται 
περίσσευμά του στην επιφάνεια. Τη-
ρήστε απαραίτητα τις παραπάνω οδη-
γίες καθώς η μη τήρησή τους πιθανόν 
να οδηγήσει σε εμφάνιση λευκών κη-
λίδων στην επιφάνεια του κεραμιδιού 
που ‘αλλοιώνουν’ αισθητικά την εμφά-
νισή του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
Αν η επιφάνεια είναι αδιαβροχοποιη-
μένη με κάποιο άλλο αδιαβροχοποιη-
τικό, δεν συνιστάται η εφαρμογή του 
προϊόντος. Θα πρέπει ωστόσο να γνω-
ρίζουμε ότι αν τα κεραμίδια έχουν το-
ποθετηθεί ήδη αδιαβροχοποιημένα, η 
αδιαβροχοποιητική δράση διαρκεί το 
πολύ μέχρι 8 χρόνια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφά-
νειας. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον 
παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής. 

ΟΔΗΓΙΕΣ�ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο 
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ

•Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο να 
εμφανίσουν σκιές κατά την εφαρμογή, οι οποίες όμως εξαφα-
νίζονται μετά το στέγνωμα του υλικού.
•Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt 

ΤΕΧΝΙΚΑ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή�-�Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Eιδικό�βάρος 1,01±0,08kg/lt

Θερμοκρασία�εφαρμογής Από +5°C έως +35°C 

Στεγανοποίηση Μετά από 4 ώρες στους 20°C

Συντελεστής�απορρόφησης�νερού W≤0,5 kg/m²√h

Άοσμο,�άφλεκτο,�φιλικό�προς�το�περιβάλλον�

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004 /42/ΕΚ) για το 
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Y):30gr/lt (2010). 
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0gr/lt Π.Ο.Ε.

Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων 
& πήλινων γλαστρών
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εικ.�2


