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DUROSTICK AΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
1.4 Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων - μαρμάρων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρόσμικτο γαλάκτωμα βάσεως στυ-
ρενίου-βουταδιενίου, το οποίο προ-
στιθέμενο σε κόλλες τσιμεντοειδούς 
βάσης και αρμόστοκους πλακιδίων 
και μαρμάρων, βελτιώνει τις ιδιότη-
τές τους. 
Προτείνεται κυρίως για την αύξηση 
της ελαστικότητας, της πρόσφυσης, 
της στεγανότητας και της αντοχής σε 
τριβές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για συγκολλήσεις πλακιδίων, η προ-
σθήκη του Ακρυλικού Γαλακτώματος 
στις κόλλες πλακιδίων είναι απαραί-
τητη για εφαρμογές σε ακάλυπτους 
εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται 
σε συστολοδιαστολές καθώς και σε 
ενδοδαπέδια θέρμανση ή σε μη απορ-
ροφητικά υποστρώματα. 
Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδί-
ων που εκτίθενται μόνιμα στο νερό, 
όπως πισίνες, κολυμβητήρια, σιντρι-
βάνια, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.ά. 
Η προσθήκη των ακρυλικών πολυμε-
ρών, ανάλογα με το ποσοστό συμμε-
τοχής τους στις κόλλες πλακιδίων, 
βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των ομάδων S1 και S2 
(ελαστικές κόλλες), σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12002. 

Στους αρμόστοκους, η προσθήκη 
του Ακρυλικού Γαλακτώματος προσ-
δίδει αυξημένη ελαστικότητα, υψηλή 
πρόσφυση στις παρειές των πλακιδί-
ων, αύξηση της στεγανότητας καθώς 
και της αντοχής σε όξινα καθαριστι-
κά, σε χλωριωμένο και θαλασσινό νε-
ρό. Απαραίτητο σε υποστρώματα που 
υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και 
σε δονήσεις, όπως πατάρια από ξύ-
λινο υπόστρωμα. Προτείνεται και ως 
αστάρι για απορροφητικά υποστρώ-
ματα και πορομπετόν καθώς και για 
τη σταθεροποίηση εύθρυπτων τσιμε-
ντοκονιών σε δάπεδα.
Επίσης, συμβάλλει στη διατήρηση των 
σκούρων αποχρώσεων των αρμόστο-
κων.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η προσθήκη του Ακρυλικού Γαλακτώ-
ματος της DUROSTICK στο νερό ανά-
μειξης για κόλλες πλακιδίων και αρ-
μόστοκους κυμαίνεται σε αναλογία 
Ακρυλικό Γαλάκτωμα:νερό = 1:2 (μι-
κρή ελαστικοποίηση) ή 1:1 (μέτρια 
ελαστικοποίηση), χωρίς προσθήκη 
νερού (μεγάλη ελαστικοποίηση).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αναλογία αραίωσης ακρυλικού γαλα-
κτώματος με νερό από 1:1 έως 1:2, 
ανάλογα με την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει

Ειδικό βάρος 1,02±0,04kg/lt

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

Τοξικότητα Όχι

Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον 
παγετό, για τουλάχιστον 15 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•Πριν από τη χρήση, ανακινήστε καλά τη συσκευασία.
•Η συμμετοχή του προϊόντος στον αρμόστοκο, λόγω της αύξη-
σης της πρόσφυσης που δημιουργεί, απαιτεί μεγαλύτερη προ-
σπάθεια από τον τεχνίτη για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων 
από τα απορροφητικά πλακίδια ή τα cotto. 
•Η επάλλειψη των πλακιδίων με το αδιαβροχοποιητικό, ελαιο-
απωθητικό D-29 SPOT FREE (διάφανο διεισδυτικό σιλοξανικό 
υγρό), ή του NANO PROOF MAMRMO DS-275 της DUROSTICK, 
αποτρέπει το λέκιασμα της επιφάνειας και διευκολύνει τον κα-
θαρισμό της. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt 

Βελτιωτικό πρόσμικτο
για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους


