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2.5 Οπλισμοί στεγανώσεων

DUROSTICK DS-230

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία 
(γάζα), με άνοιγμα καρέ 2x2mm και 
βάρος 30gr/m2.
Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζό-
ντιων και κατακόρυφων αρμών γυψο-
σανίδων και τσιμεντοσανίδων. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το 
πρώτο χέρι στοκαρίσματος, με υλικό 
αρμολόγησης γυψοσανίδων D-67 ή με 
υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων 
D-68 της DUROSTICK και επικαλύ-
πτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι. 
Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτι-
κές συναρμογές και αποτρέπει τη δη-
μιουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκα-
σιμάτων. 
Ιδανική για την τοπική ενίσχυση ρωγ-

μών σε σκυρόδεμα καθώς και για την 
κατά μήκος τοποθέτησή της σε αρ-
μούς και συμβολές δαπέδου και τοιχί-
ων, πριν την επάλειψη με τσιμεντοει-
δή στεγανωτικά υλικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ�-�ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δίχτυ από Fiberglass για τον καθολι-
κό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτι-
κών επιστρώσεων και ρητινούχων στό-
κων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων με 
άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 90gr/
m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. 

Παρέχει σημαντική δομική ενίσχυση 
και αποτρέπει τις τριχοειδείς ρηγμα-
τώσεις που προέρχονται από τις θερ-
μοκρασιακές μεταβολές. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντο-
ειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε 
μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, δε-
ξαμενές και υδατόπυργους. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα 
εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλη-
τικές ιδιότητες. Εξασφαλίζει την κινητι-
κότητα κάθε μορφής σφραγιστικών με 
απλό και εύκολο τρόπο τοποθέτησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το κυψελωτό κορδόνι DS-265 της 
DUROSTICK ρυθμίζει το απαιτούμενο 
βάθος αρμού βάσει των προδιαγραφών 
που προτείνονται.

ΤΡΟΠΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρίζουμε το εσωτερικό του αρμού 

από σκόνες και χαλαρά σημεία με πινέ-
λο ή ηλεκτρική σκούπα με το κατάλληλο 
ακροφύσιο. Υπολογίζουμε τη διάμετρο 
του κορδονιού να είναι 25% μεγαλύτερη 
του πλάτους του αρμού. Εισάγουμε το 
κορδόνι με προσοχή να μην τραυματι-
σθεί στον αρμό, αποφεύγοντας τη χρή-
ση αιχμηρών εργαλείων. Δεν συνιστά-
ται η υπερβολική επιμήκυνση του κορδο-
νιού. Ακολουθεί η εφαρμογή του σφρα-
γιστικού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, προστα-
τευμένο από τον ήλιο, απεριόριστα.

ΤΕΧΝΙΚΑ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή� Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα

Χρώμα Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο: 72 τεμ. (ρολό 5cm x 20m)
 24 τεμ. (ρολό 5cm x 90m)

Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών 
στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης με άνοιγμα καρέ 4x4mm

Kυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών

DUROSTICK DS-490

DUROSTICK DS-265

ΤΕΧΝΙΚΑ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή� Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα

Χρώμα Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 48 τεμ. 

Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2x2mm για γυψοσανίδες,
τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά

certified by DUROSTICK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Kουλούρα 600 μέτρα με διάμετρο κορδονιού 10mm
Kουλούρα 150 μέτρα με διάμετρο κορδονιού 20mm

ΤΕΧΝΙΚΑ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή�-�χρώμα� Αφρώδες κορδόνι - γκρι

Χημική�βάση� Εξηλασμένο πολυαιθυλένιο κλειστής δομής

Υδατοαπορροφητικότητα ≤ 0,1

Πυκνότητα  20kg/m3 ±5%


