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DUROSTICK D-18 Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές 5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού, με 
βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύ-
τες, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας 
(ΜICRO TECHNOLOGY). Παρέχει αδι-
αβροχοποίηση και δεν ευνοεί την εμ-
φάνιση πρασινίλας στις κάθετες επι-
φάνειες. 
Προστατεύει το σοβά από την αποσά-
θρωση και το μπετόν από την εναν-
θράκωση για τουλάχιστον 10 χρόνια. 
Είναι απόλυτα διαυγές, δεν κιτρινίζει, 
δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, λό-
γω της υψηλής διεισδυτικής του ικα-
νότητας (ΜICRO TECHNOLOGY), δεν 
γυαλίζει, δεν κολλάει όταν στεγνώσει 
και αντέχει σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Ο συνδυασμός αδιαβροχοποίησης και 
διαπνοής εξασφαλίζει οικονομία στην 
κατανάλωση ενέργειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-18 αντικαθιστά το 
αστάρωμα και τη βαφή με πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώματα, σε άβαφες επιφά-
νειες παραθαλάσσιων κτιρίων όταν η 
λευκότητα του σοβά είναι ικανοποιη-
τική.
Το αποτέλεσμα επιτρέπει την πλήρη 
διαπνοή του σοβά, διασφαλίζοντας 
υγιεινή διαμονή. Είναι απαραίτητο για 
την προστασία έγχρωμων σοβάδων 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επι-
φάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Eίναι γεγονός ότι η παρουσία υγρα-
σίας σε ποσοστό πάνω από 5% μειώ-
νει την ικανότητα θερμομόνωσης του 
κτιρίου.
Με την εφαρμογή του D-18, αποτρέ-
πεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργει-
ας για θέρμανση, με συνέπεια την αύ-
ξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, 
τη μείωση του κόστους θέρμανσης και 
την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών.
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμα-
ροσοβά πρέπει να είναι καθαρές, στε-
γνές, απαλλαγμένες από σαθρά ση-
μεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 

15 ημέρες από την κατασκευή τους.
Πριν από την εφαρμογή του D-18, συ-
νιστάται να προστατεύονται πόρτες 
και παράθυρα, ενώ τυχόν λεκέδες από 
το υλικό να απομακρύνονται άμεσα εί-
τε με white spirit είτε με DUROSTICK 
THINNER 101.
• Για νέες επιφάνειες από μπετόν, 

φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν 
λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο 
καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΟ.

 Ακολούθως, επαλείφουμε 2 επι-
στρώσεις 1mm με τον αναστολέα 
διάβρωσης RUST FREE POWDER 
της DUROSTICK όλα τα σημεία 
ακάλυπτου οπλισμού. Κατόπιν επι-
σκευάζουμε με D-55 ή DUROFIX της 
DUROSTICK.

• Για νέες επιφάνειες από μαρ-
μαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρ-
το Νο60.

• Για στοκάρισμα,  εφαρμόζου-
με STUCOFIX-P, POWDER COAT, 
GRANULAR ULTRA ή GRANULAR 
της DUROSTICK ή και συνδυασμό 
αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της 
επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρι-
σμα επιθυμούμε. 

• Λερωμένες επιφάνειες από κα-
πνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται 
με βιοδιασπώμενο καθαριστικό 
ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) 
της DUROSTICK.

• Έντονα ρηγματωμένες επιφά-
νειες από μαρμαροσοβά, επι-
σκευάζονται με ταχύπηκτο σοβά 
D-32, ενώ οι αντίστοιχες επιφάνει-
ες από μπετόν με επισκευαστικό 
κονίαμα D-55 της DUROSTICK.

• Για πλήρωση αρμών περιμετρι-
κά σε κάσες πορτών και παρα-
θύρων, χρησιμοποιούμε βαφόμε-
νο ακρυλικό στόκο, DUROFLEX-PU 
ή DS-POLYMER 32 αποχρώσεων της 
DUROSTICK.

2. Εφαρμογή
Το D-18 εφαρμόζεται ως έχει, με πι-
νέλο, ρολό ή ψεκαστήρα κήπου, σε 
μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 
2 επάλληλες επιστρώσεις.
Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται 
όσο η πρώτη ακόμη παραμένει νωπή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 0,77±0,04kg/lt

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

Δυνατότητα διαπνοής Τουλάχιστον 80% της αρχικής

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

Στιλπνότητα Ματ

Επίστρωση με άλλα υλικά Μετά από 6 μήνες

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 Δ): 750 gr/lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 691 gr/lt Π.Ο.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINΝER 101 της DUROSTICK ή 
white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότη-
τα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμό-
τητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt
Δοχείο 15ltεικ. 1


