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ΗΥDROSTOP SILICONE PLASTER Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής 
στρώσης σε μορφή πάστας

ΙΔΙOΤHTΕΣ
Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρω-
μος, παστώδης σοβάς.  Διατίθεται σε 
τρεις κοκκομετρίες με ειδικά διαβαθμι-
σμένα αδρανή άριστης ποιότητας που 
τον καθιστούν κατάλληλο για τη δια-
μόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. 
Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβο-
λία καθώς και τη δημιουργία μούχλας, 
άλγης και μυκήτων. Ελαττώνει την πι-
θανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας 
και του φέροντος οργανισμού του κτιρί-
ου από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο 
του άνθρακα) και των λοιπών προβλη-
μάτων από το εξωτερικό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER 
FINE & GRAFIATO χρησιμοποιείται ως 
σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαρο-
κονίας (εικ. 2) ή εσωτερικά ως διακο-
σμητικό επίχρισμα και δουλεύεται με 
το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης. Εφαρ-
μόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά 
υλικά σε τοίχους και οροφές, όπως σο-
βάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμε-
ντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. 
Ιδανικός για το τελευταίο στρώμα κά-
λυψης σε σύστημα εξωτερικής θερμο-
μόνωσης κτιρίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλή υδρατμοπερατότητα Class 1 - 
EN ISO 7783-2. 
• Πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά ΕΝ 
1062-3. 
• Άριστη πρόσφυση, υψηλή ελαστικό-
τητα, αντίσταση στην ακτινοβολία UV. 
• Ανθεκτικός στα αλκάλια σύμφωνα με 
το DIN 18556. 
• Δεν ρηγματώνει και δεν ξεφλουδίζει. 
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψε-
ων των κτιρίων. 
• Εγγύηση πλήρους στεγανότητας και 
διάρκειας ζωής των προσόψεων. 
• Υψηλή μηχανική αντοχή και ευκολία 
εφαρμογής. 
• Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824. 
• Συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL 
της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστο-
ποιηθεί κατά το σχετικό ευρωπαϊκό 
πρότυπο ETAG 004 (κλάση 1) από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθ-
μούς πιστοποίησης ΕΤΑ-13/0006 και 
ΕΤΑ-13/0007, ως σοβάς τελικής στρώ-
σης του συστήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στε-
γνό και απαλλαγμένο από σκόνες, 
λάδια και σαθρά σημεία. Ακολουθεί 
επάλειψη της επιφάνειας με το ειδι-
κό σιλικονούχο αστάρι HYDROSTOP 
SILICONE PRIMER. Λείες ή μη απορ-
ροφητικές επιφάνειες ασταρώνονται 
με DUROSTICK DS-260 ή DS-255 (χα-
λαζιακά αστάρια). Η εφαρμογή του 
HYDROSTOP SILICONE PLASTER ακο-
λουθεί μετά το πλήρες στέγνωμα των 
ασταριών.
 
2. Εφαρμογή: Αναδεύουμε καλά τον 
παστώδη σοβά πριν από τη χρήση με 
αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. 
Αφού δημιουργηθεί ικανοποιητική επι-
πεδότητα της προς επίχριση επιφάνει-
ας, το υλικό απλώνεται με ανοξείδωτη 
λεία μεταλλική (εικ.1) ή πλαστική σπά-
τουλα, ακόμη και με κατάλληλη μηχα-
νή εκτόξευσης. Ακολούθως επιπεδώ-
νεται στο πάχος του μέγιστου κόκκου 
‘πατητά’, ‘τριφτά’, ‘κυκλικά’ με πλαστι-
κό τριβίδι σοβά, ανάλογα με το επιθυ-
μητό αισθητικό αποτέλεσμα. Ο ακρι-
βής χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται 
από την απορροφητικότητα του υπο-
στρώματος και τη θερμοκρασία του πε-
ριβάλλοντος, αφού ‘τραβήξει’ και προ-
τού στεγνώσει η στρώση του υλικού, 
μεταξύ 10 έως 20 λεπτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• Xρωματίζεται σε 44 αποχρώσεις βά-
σει χρωματολογίου και παραδίδεται 
έτοιμο χρωματισμένο.
• Ομοιόμορφη χρωματική απεικόνιση 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προ-
ϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτί-
δα παραγωγής. Αν χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικές παρτίδες, συνιστάται η 
πλήρης ανάμειξη αυτών πριν από την 
εφαρμογή. 
• Αποφεύγετε τη χρήση του υλικού 
όταν προβλέπεται να βρέξει τις επό-
μενες ώρες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Μορφή - Αποχρώσεις
Παστώδης λευκός - 44 αποχρώσεις 
βάσει χρωματολογίου HYDROSTOP 
SILICONE PLASTER 

Ειδικό βάρος 1,90±0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου FINE: 1,0mm & 1,5mm / GRAFIATO: 2,5mm

Υδρατμοπερατότητα
V1 ( EN ISO 7783 - 2, 
V1: Υψηλή Sd <0,14 m )

Απορρόφηση νερού
W3 ( ΕΝ 1062 - 3, 
W3: Χαμηλή w ≤ 0,1 kg / m2. h0,5 )

Αντοχή πρόσφυσης 0,4 ΜΡa ( ΕΝ 1542 )

Θερμική αγωγιμότητα λ = 0,8W/(m . K) (ΕΝ 1745)

Αντίδραση στη φωτιά Euroclass C ( EN 13501-1 )

Χρόνος στεγνώματος
4-6 ώρες ( στους 23°C και 50% σχετική 
υγρασία αέρα )

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

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον πα-
γετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 25kg σε παλέτα 900kg (36 τεμ.)

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/γ: «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). 
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt  Π.Ο.Ε.

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

EN 15824

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

εικ. 1
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HYDROSTOP SILICONE PRIMER Aστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

ΙΔΙOΤHTΕΣ
Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό 
αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους 
και ακρυλικούς σοβάδες. 
Σταθεροποιεί και μειώνει την απορρο-
φητικότητα των επιφανειών με αποτέ-
λεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των σιλι-
κονούχων παστωδών σοβάδων.

EΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το HYDROSTOP SILICONE PRIMER 
είναι έτοιμο προς χρήση για κάθε πο-
ρώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σο-
βά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, τσι-
μεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους 
σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά-
δες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE 
PLASTER και ο HYDROSTOP ACRYLIC 
PLASTER της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί, πρέ-
πει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη 
από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.
2. Εφαρμογή
Αναδεύουμε καλά το HYDROSTOP 
SILICONE PRIMER και το εφαρμόζου-
με χωρίς αραίωση με νερό, ομοιόμορ-
φα επάνω στο υπόστρωμα με ρολό ή 
πινέλο. Μετά το στέγνωμά του, τουλά-
χιστον 3 ώρες, ακολουθεί η εφαρμογή 
του παστώδους σοβά. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/8-10m²/στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώμα-
τος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα
Γαλάκτωμα λευκό, γίνεται άχρωμο όταν 
στεγνώσει

Ειδικό βάρος 1,00 ± 0,05kg/lt

Χρόνος στεγνώματος Σε 3 ώρες στους +20°C

Αντοχή
Αντίσταση στην ενανθράκωση του μπε-
τόν και το αλκαλικό περιβάλλον

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστές συσκευασίες και σε χώρους προστατευ-
μένους από τον παγετό και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5lt, 20lt 

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 Υ): 30 gr / lt 
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 gr/lt Π.Ο.Ε.

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

• Προστατεύστε την επιφάνεια από 
την άμεση επαφή με τον ήλιο, τη 
βροχή και το δυνατό αέρα. Η έντο-
νη θερμοκρασία, η υψηλή υγρασία 
και το υπόστρωμα επηρεάζουν την 
τελική απόχρωση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Εργαλείων και μηχανών με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους.

KATANAΛΩΣΗ
Hydrostop Silicone Plaster Fine 
1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm. 
Hydrostop Silicone Plaster Fine 
1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 
2,5mm: 2,8-3,2kg/m²/2,5mm.

εικ. 2


