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HYDROSTOP PLASTER ΕLASTIC Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός 
τσιμεντοειδής σοβάς ΛΕΙΟΣ

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός, αυτοκα-
θαριζόμενος σοβάς τελικής στρώσης 
κοκκομετρίας έως 0,8mm με ελαστι-
κές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας 
τεχνολογίας, o οποίος μόνο με την προ-
σθήκη νερού είναι έτοιμος για εσωτε-
ρική και εξωτερική χρήση. 
Αποτελεί βασικό προϊόν σε συστήμα-
τα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Είναι ιδανικός για εφαρμογές όπου 
απαιτείται ισχυρή πρόσφυση, ευκαμ-
ψία και αντοχή στην υγρασία, εξασφα-
λίζοντας μακροχρόνια προστασία της 
κατασκευής. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/
W2, κατά ΕΝ 998-1.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότη-

τα κατά DIN 18550
• Υψηλή ευκαμψία 
• Άρρηκτη πρόσφυση
• Ανεμπόδιστη διαπνοή 
• Υδρατμοπερατότητα 
• Αυτοκαθαριζόμενος
• Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας
• Δεν απορροφά τους ρύπους της 

ατμόσφαιρας
• Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς
• Εξομάλυνση ανωμαλιών έως 5mm 

ανά στρώση
• Δυνατότητα εφαρμογής πάνω από 

ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελι-
κής στρώσης

• Φιλικό προς το περιβάλλον
• Εφαρμόζεται στη θέση της μαρμα-

ροκονίας
• Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μη-

χανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων
• Συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτε-

ρικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
THERMOSEAL της DUROSTICK ως  
σοβάς τελικής στρώσης, το οποίο 
έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση 1) από τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 
και ΕΤΑ-13/0007. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο HYDROSTOP PLASTER ELASTIC  εφαρ-
μόζεται ως σοβάς τελικής στρώσης σε 
συνδυασμό με την ULTRACOLL THERMO 
σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνω-
σης όπως είναι και το THERMOSEAL 
της DUROSTICK. 
Εφαρμόζεται με ευκολία και σε προε-
τοιμασμένες τοιχοποιίες από σοβά βα-
σικής στρώσης από σκυρόδεμα, τού-
βλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, τσι-
μεντοσανίδες και γυψοσανίδες, καθώς 
επίσης και σε τοιχοποιία από ξύλο ή 
λαμαρίνα αφού προηγηθεί η επάλειψή 
τους με το χαλαζιακό αστάρι DS-260 ή 
DS-255 της DUROSTICK. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλ-
λαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλι-
κά και να διαβρέχεται επιμελώς. 
Για καλύτερης ποιότητας αποτέλεσμα 
πριν την εφαρμογή του HYDROSTOP 
PLASTER ELASTIC το υπόστρωμα 
ασταρώνεται με το αστάρι προετοιμα-
σίας έγχρωμων σοβάδων HYDROSTOP 
PLASTER PRIMER, προς αποφυγή αφυ-
δάτωσης και ανομοιογενούς στεγνώ-
ματος.
2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC σε καθαρό δοχείο με νερό, 
υπολογίζοντας 5,5-6,5lt νερού ανά σα-
κί και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών 
στροφών, έως ότου επιτευχθεί πλήρης 
ομογενοποίηση του μείγματος. 
Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 
5-10 λεπτά και ανακατεύουμε περιο-
δικά. Ο σοβάς διαστρώνεται με ανο-
ξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε πά-
χος έως 5mm. Αφού ο σοβάς ‘τραβή-
ξει’ ακολουθεί τρίψιμο της επιφανείας 
με πλαστικό τριβίδι ή σκληρό αφρώδες 
τριβίδι σοβάδων.
Προσοχή: Κατά τη διαδικασία του τελι-
κού τριψίματος θα πρέπει το τριβίδι να 
είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι υπερ-
βολικά υγρό καθώς υπάρχει κίνδυνος 
τοπικών αποχρωματισμών της τελικής 
επιφάνειας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Δεν πρέπει να αναδεύεται σε μπε-
τονιέρα.
• Δεν πρέπει να προστίθεται βελτιωτι-
κό γαλάκτωμα.
•Ο HYDROSTOP PLASTER ELASTIC δεν 
πρέπει να αραιώνεται με περισσότερο νε-
ρό από αυτό που προδιαγράφεται.
• Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμο-
κρασίες μικρότερες των +5°C και μεγα-
λύτερες των +35°C .
• Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέ-
πει να προστατεύεται από τις υψηλές 
θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό. 
• Bάφεται με ακρυλικά χρώματα της 
DUROSTICK (εικ. 1-3).
• Τα εργαλεία και οι μηχανές καθαρί-
ζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση 
τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο καθα-
ρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυν-
σή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και 
το περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)

Μορφή - Χρώμα Τσιμεντοειδές κονίαμα - Υπόλευκο 

Τοξικότητα Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,20 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 1,70 ± 0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,80mm

Απαίτηση σε νερό 5,5lt σε 25kg κονία

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

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -35°C έως +90°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής Έως 5mm/στρώση

Χρόνος στεγνώματος 30min

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

• κάμψη 2,00±1,00 Ν/mm²

• θλίψη 7,00±1,00 Ν/mm²

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε: 

• πρόσφυση ≥1,0±0,10 Ν/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c)
κατά EN 1015-18

≤0,1 kg/m².min0.5

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προ-
ϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg292

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

εικ. 2 εικ. 3

Ενημερωθείτε για τη θερμομόνωση των εξωτερικών κάθετων επιφα-
νειών με το πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση κατά το ευρωπαϊκό πρό-
τυπο ETAG 004 σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOSEAL. 
• Διαβάστε το έντυπο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ. Ξεφυλλίστε το ηλεκτρονικά και αποθηκεύστε το στον 
υπολογιστή σας. Tυπώστε το! (www.thermoseal.gr) 

• Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.thermoseal.gr για μία ολοκληρω-
μένη παρουσίαση του θέματος. 
• Παρακολουθήστε κινηματογραφημένη εφαρμογή των συστημάτων 
Ενεργειακής Αναβάθμισης στο κανάλι της DUROSTICK στο YOUTUBE 
και στο site της εταιρείας στη διεύθυνση www.durostick.gr 

Μάθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων & κατοικιών. 

εικ. 1


