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DUROLIT Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμι-
κτο υγρό, έτοιμο προς χρήση. 
Αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει 
τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει 
την πήξη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτή-
ματα και καταργεί όλα τα μειονεκτή-
ματα που δημιουργεί ο ασβέστης με 
τη συμμετοχή του, τόσο στα ασβεστο-
κονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονι-
άματα. 
• Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυ-

ση του νωπού κονιάματος στο υπό-
στρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα 
της λάσπης κτισίματος (εικ. 1), κα-
θώς και του σοβά βασικής (εικ. 2) 
και τελικής στρώσης. 

• Αποτρέπει τη δημιουργία ‘πεταλί-
δων’ και το ‘κρέμασμα’ του σοβά. 

• Δεν προσβάλλει σωλήνες και σίδε-
ρα της οικοδομής και δεν καίει τα 
χέρια όπως ο ασβέστης. 

• Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και 
αποθήκευσης. 

• Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές 
ανάδευσης, εκτόξευσης και τα ερ-
γαλεία σοβατίσματος. 

• Παρέχει καθαριότητα στην οικοδο-
μή και είναι φιλικό προς το περιβάλ-
λον. 

• Κοστίζει 10 φορές λιγότερο από τον 
ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROLIT αποτελεί το ιδανικό ερ-
γαλείο του σύγχρονου κατασκευαστή, 
αφού, ελάχιστη ποσότητά του, αντι-
καθιστά σε κάθε εφαρμογή τον ασβέ-
στη. Λόγω της διαφάνειάς του, εί-
ναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής 
στρώσης και η παράλληλη συνεργα-
σία του με τα βελτιωτικά πρόσμικτα 
DUROSTOP, D-20 ή DUROMAX της 
DUROSTICK, σε αναλογία 1:3 έως 
1:8 με νερό, προσδίδουν στα τσι-
μεντοκονιάματα υψηλές μηχανικές 
αντοχές (λάσπη χτισίματος, πλακο-
στρώσεων, μαρμαροστρώσεων, επι-
χρισμάτων). 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προσθέτουμε το DUROLIT κατά τη δι-
άρκεια παρασκευής του τσιμεντοκο-
νιάματος. Ενδεικτικά φαίνεται η χρή-
ση του DUROLIT σε τρία διαφορετικά 
κονιάματα. 
• Βασικός σοβάς: 0,3% επί του βά-
ρους του τσιμέντου (75ml στα 25kg 
τσιμέντο) 
• Τελικός σοβάς: 0,36% επί του βά-
ρους του τσιμέντου (90ml στα 25kg 
τσιμέντο) 
• Λάσπη κτισίματος ή διαστρώσεων: 
0,2% επί του βάρους του τσιμέντου 
(50ml στα 25kg τσιμέντο).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΛΑΣΠΗ 

ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ή 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΑΜΜΟΣ 1 m3 1 m3 1 m3

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 250 kg 250 kg 300 kg

DUROLIT 750 ml 900 ml 600 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 0,3% 0,36% 0,2%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα Διάφανο

Ιξώδες 10-20 cP

Ειδικό βάρος 1,00±0,04kg/lt

Θερμοκρασιακή εφαρμογή Από +5°C έως +40°C

Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,2% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα τοιχοποιίας 
(100ml DUROLIT για 50kg τσιμέντου) και 0,3% επί του βάρους 
του τσιμέντου για κονιάματα σοβά (150ml DUROLIT για 50kg 
τσιμέντου) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 
τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Υπερδοσολογία σε ποσοστά άνω του 0,4% επί του βάρους 
του τσιμέντου μειώνει την αντοχή των κονιαμάτων. 
• Για το σωστό υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας χρη-
σιμοποιήστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο του 1lt. 
• Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοει-
δών στόκων σπατουλαρίσματος από τις αντλίες των μηχανών. 
• Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί, αφού φυσικά το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή.

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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt
Βαρέλι 180lt (κατόπιν παραγγελίας)

εικ. 1 εικ. 2


