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Αδιαβροχοποίηση
 Τι είναι; 

Εννοιολογικά, αδιαβροχοποίηση είναι η  ελαχιστοποίηση απορ-
ρόφησης νερού και άλλων υγρών, σε επιφάνειες που από τη 
φύση τους είναι πολύ, λιγότερο ή και ελάχιστα απορροφητικές.

 Γιατί να αδιαβροχοποιήσω τις επιφάνειές μου; 

Ο λόγος που μας οδηγεί στην αδιαβροχοποίηση των επιφα-
νειών, είναι με μια λέξη, η προστασία τους.
Το νερό που αβίαστα εμποτίζει τις επιφάνειες, τις επηρεάζει 
σε βάθος και τις καθιστά ευάλωτες στην ανάπτυξη μυκήτων, 
τη δημιουργία μούχλας, την αλλαγή της φυσικής τους όψης 
και στη χειρότερη περίπτωση τις καταστρέφει.
Οι επιφάνειες που δεν προστατεύονται, είναι εκτεθειμένες 
σε λεκέδες από την καθημερινή τους χρήση, αλλά και σε 
ρύπους που διεισδύουν στο σώμα τους και αλλοιώνουν την 
όψη και τη σύστασή τους.
Ως φυσικό επακόλουθο, οι επιφάνειες γηράσκουν με γοργούς 
ρυθμούς. 
Η αδιαβροχοποίηση, καθιστά τις επιφάνειες υδρόφοβες και 
ανεπηρέαστες από οποιοδήποτε υγρό έρθει σε επαφή μαζί τους.
Διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια καθαριστικά και 
επιμηκύνει τον χρόνο ζωής τους.
Τέλος, διατηρεί τις επιφάνειες ‘καινούργιες’, καθαρές και 
όμορφες.

 Ποιες επιφάνειες αδιαβροχοποιούνται; 

Από τους σοβάδες στους τοίχους σας, έως τα πλακίδια που 
επενδύουν δάπεδα και τοίχους και από τα μάρμαρα και τους 
γρανίτες, έως και τις φυσικές πέτρες, είναι επιφάνειες που 
έχουν ανάγκη προστασίας.
Επίσης, κεραμικές και ξύλινες επιφάνειες, ακόμη και υφάσματα 
επιπλώσεων ή κουρτίνες, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν 
και να προστατευθούν.

Διαλέξτε το αδιαβροχοποιητικό προϊόν της DUROSTICK  
που ταιριάζει στις ανάγκες σας και χαρείτε ‘υγιείς’  επιφάνειες, 
έτσι όπως θέλετε να είναι.
Ενημερωθείτε σχετικά, από το φυλλάδιο που κρατάτε στα 
χέρια σας και μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική μας 
διεύθυνση www.durostick.gr.

http://www.durostick.gr/


• Άοσμο προϊόν υδατικής βάσης, φιλικό στον χρήστη  
και το περιβάλλον

• Ιδανικό για χρήση, σε εσωτερικές ή εξωτερικές, κάθετες  
ή οριζόντιες επιφάνειες από μάρμαρο ή γρανίτη

• Τα νανοσωματίδια που εμπεριέχονται στη σύνθεσή του 
(nanotechnology), διεισδύουν με ευκολία σε επιφάνειες 
 ακόμη και πολύ μικρής απορροφητικότητας, τις εμποτίζουν 
σε βάθος και τις καθιστούν αδιάβροχες και απρόσβλητες 
από λεκέδες και ρύπους 

• Προστατεύει τις επιφάνειες από τη φθορά που προκα- 
λείται από τη διαρκή υγρασία, το νερό και τον παγετό

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει,  
δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει

• Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των επιφανειών  
και επιτρέπει τη διαπνοή τους

• Οι προστατευμένες επιφάνειες, καθαρίζονται  
με εξαιρετική ευκολία, με ήπια οικιακά καθαριστικά

• Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
• Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό με airless. 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  1lt/12-18m2, ανάλογα με την  απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  750ml, 3,5lt & 18lt. 

DS-275 
NANO PROOF MARMO
Υδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό  
μαρμάρων και γρανιτών



• Άοσμο προϊόν υδατικής βάσης, φιλικό στον χρήστη  
και το περιβάλλον

• Ιδανικό για χρήση, σε εσωτερικές ή εξωτερικές, κάθετες 
ή οριζόντιες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, φυσικά πετρώ-
ματα, απορροφητικά τουβλάκια cotto, πήλινα και κεραμικά 
αντικείμενα 

• Τα νανοσωματίδια που εμπεριέχονται στη σύνθεσή του 
(nanotechnology), διεισδύουν με ευκολία στους πόρους των 
επιφανειών, τις εμποτίζουν σε βάθος και τις καθιστούν αδιά-
βροχες και απρόσβλητες από λεκέδες, ρύπους, λασποβροχή 

• Αποτρέπει την εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών,  
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας καθώς και το 
σχηματισμό αλάτων

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει, δεν κιτρινί-
ζει και δεν ξεφλουδίζει

• Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των επιφανειών και επιτρέπει 
τη διαπνοή τους

• Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
• Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ή ψεκασμό με airless.
 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  1lt/8-11m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  750ml, 3,5lt & 18lt. 

DS-270  
ΝΑΝΟ PROOF CERAMIC
Υδαταπωθητικό σοβά, μπετόν,  
πήλινων και πέτρινων επιφανειών



• Άοσμο προϊόν, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον, αδιαβρο-
χοποιεί, συνθετικά ή βαμβακερά υφάσματα πυκνής πλέξης

• Τα νανοσωματίδια που εμπεριέχονται στη σύνθεσή του 
(nanotechnology), διεισδύουν στο σώμα των υφασμάτων και 
δημιουργούν μια αόρατη ασπίδα προστασίας

• Ποτά, αναψυκτικά, καφές, λιπαροί λεκέδες, σκόνη και ατμο-
σφαιρικοί ρύποι, αδυνατούν να διεισδύσουν στα υφάσματα,  
με φυσικό αποτέλεσμα την προστασία τους από τη φθορά

• Καναπέδες, κουρτίνες, χαλιά, μοκέτες, τεντόπανα, υφασμάτι-
νες ταπετσαρίες αυτοκινήτων, τσάντες, ακόμη και τα αθλητικά 
ή υφασμάτινα παπούτσια σας, γίνονται αδιάβροχα και αλέκιαστα

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ και δεν γυαλίζει
• Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την 

φυσική υφή των υφασμάτων
• Εφαρμόζεται εύκολα σε καθαρά υφάσματα με ψεκασμό και 

ακολουθεί η θέρμανση της επιφάνειας με χρήση αερόθερμου 
ή πιστολιού κομμωτικής 

• Οι αδιάβροχοποιημένες επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα με νερό
• Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την 
απορροφητικότητά της.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  500ml, 3,5lt & 18lt. 

DS-300  
NANO PROOF FABRIC
Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό 
υγρό εμποτισμού για υφάσματα



DS-350 
NANO PROOF WOOD
Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό  
ξύλινων επιφανειών

• Υδατικής βάσης, υδαταπωθητικό ξύλινων επιφανειών
• Αδιαβροχοποιεί, προστατεύοντας τις επιφάνειες από την 

απορρόφηση νερού, λεκέδων και ρύπων
•‘ Επιτρέπει’ τις φυσικές ‘αναπνοές’ του ξύλου και επιβραδύ-

νει σημαντικά τη γήρανσή του 
• Ιδανικό για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες, 

σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον
• Χάριν της νανομοριακής του σύνθεσης, διεισδύει σε βάθος, 

σε κάθε τύπο ξύλου ανεξάρτητα από τη σκληρότητά του
• Προστατεύει από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τη 

διαρκή υγρασία
• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει, δεν 

 κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει
• Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των ξύλινων επιφανειών
• Οι μηχανικές καταπονήσεις (κρούση, τριβή κ.ά.) που δέχεται 

η επιφάνεια, δεν επηρεάζουν την αποτελεσματική υδαταπω-
θητικότητα του προϊόντος

•Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
• Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο, airless ή εμβάπτιση. 
 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  1lt/6-8m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της ξύλινης επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  750ml & 2,5lt. 



D-16  
HYDROSTOP 
Αδιαβροποποιητικό  
αρμών πλακιδίων

• Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό για τσιμεντοειδείς αρμούς 
πλακιδίων, γρανιτών, μαρμάρων, υαλότουβλων, φυσικών και 
τεχνητών πετρών

• Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (microtechnology), εμποτί-
ζει βαθιά τους αρμούς, καθιστώντας τους αδιάβροχους

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ
• Εμποδίζει την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων
• Διατηρεί την ‘φρεσκάδα’ των χρωμάτων των αρμών, χωρίς 

να επηρεάζει την απόχρωσή τους
• Δύο επιστρώσεις αρκούν, για να στεγανοποιηθούν τριχοει-

δείς ρωγμές στην επιφάνεια των αρμόστοκων και να απο-
τρέψουν την καταστροφή τους από τη διείσδυση υγρασίας 
και νερού

• Σε μπάνια και κουζίνες, ‘εμποδίζει’ την απορρόφηση  
υγρασίας και κατ’ επέκταση την εμφάνιση μούχλας

• Δεν επηρεάζεται από το συχνό καθαρισμό με ήπια οικιακά 
καθαριστικά

• Εύχρηστη συσκευασία με ρουξούνι, που διασφαλίζει  
ελεγχόμενη ροή.

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  1lt/25-50m2 ανά στρώση, ανάλογα με  
τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  500ml & 1lt. 



D-29 
SPOT FREE
Αδιαβροχοποιητικό, 
ελαιοαπωθητικό εμποτισμού 
πλακιδίων & γρανιτών

• Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό,  
για μη σμαλτωμένα πλακίδια, ματ ή γυαλιστερούς  
γρανίτες και φυσικό cotto

• Κατάλληλο για χρήση, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς 
χώρους επενδυμένους με πλακίδια ή γρανίτες

• Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (microtechnology),  
δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που προστατεύει τις επιφάνειες 
από την απορρόφηση λεκέδων και την προσβολή τους από 
ρύπους και λασποβροχή 

• Καθιστά τις επιφάνειες αντιολισθητικές, ακόμη  
και όταν είναι βρεγμένες

•Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει
• Διατηρεί αναλοίωτο το χρώμα των επενδύσεων  

και των αρμών τους
• Οι προστατευμένες με D-29 SPOT FREE επιφάνειες, 

 καθαρίζονται με εξαιρετική ευκολία
• Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο.

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  100-150ml/m2 ανά στρώση.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt & 4lt. 



D-22
Αδιαβροχοποιητικό,  
ελαιοαπωθητικό μαρμάρων  
& γρανιτών

• Σιλικονούχο προϊόν με διαλύτες
• Υψηλής διεισδυτικής ικανότητας (microtechnology)
• Κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς 

χώρους, σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα και γρανίτες
• Δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που προστατεύει μάρμαρα και 

γρανίτες από την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, 
καφέ, αναψυκτικά, μελάνι, σκουριές, καθώς και από την  
προσβολή τους από ατμοσφαιρικούς ρύπους 

• Ιδανικό για την προστασία των επιφανειών από άλατα  
και αλκάλια

• ‘Εμποδίζει’ την απορρόφηση λεκέδων από το πότισμα φυτών 
σε γλάστρες

• Δεν γλιστρά, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει
• Κατάλληλο για εφαρμογή σε όψεις κτιρίων, δάπεδα,  

σκαλοπάτια, πάγκους κουζίνας κ.α.
• Οι προστατευμένες με D-22 επιφάνειες καθαρίζονται  

με εξαιρετική ευκολία
• Εφαρμόζεται ως έχει με ρολό ή πινέλο.
 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  100-150ml/m2 ανά στρώση.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt & 2,5lt. 



D-59
Στεγανωτικό κεραμιδιών, 
διακοσμητικών κεραμικών 
τούβλων & πήλινων 
γλαστρών

• Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, χωρίς διαλύτες
• Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα, αδιαβροχοποιεί τις επιφά-

νειες χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ και χωρίς να 
επηρεάζει τη φύση και την απόχρωσή τους

• Ιδανικό για χρήση σε πορώδη, αλκαλικά και μη υποστρώματα, 
όπως είναι τα κεραμίδια, τα διακοσμητικά κεραμικά τούβλα,  
οι τσιμεντόπλακες, οι τσιμεντοσανίδες, οι τσιμεντόλιθοι,  
ακόμη και οι παραδοσιακές κεραμικές γλάστρες

• Προστατεύει τις κεραμοσκεπές από την απορρόφηση νερού,  
σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων ή και διαρκούς υγρασίας 

• Απομακρύνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών και σπασιμάτων 
που οφείλονται σε παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό, ενώ 
γεφυρώνει τριχοειδείς μικρορωγμές έως 0,2mm

• Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων, στεγανοποιεί και 
προστατεύει τη λάσπη στερέωσης κορφιάδων και ακροκεράμων 
ενώ εμποδίζει το λέκιασμα των κεραμιδιών από λασποβροχή

• Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει
• Διασφαλίζει τη διαπνοή των επιφανειών 
• Εφαρμόζεται με ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκασμό με airless. 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  200-400ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt & 5lt. 



D-17 
HYDROSTOP
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό  
εμποτισμού για διακοσμητικά 
τούβλα

• Σιλικονούχο υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού, με διαλύτες
• Ιδανικό για χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες από  

διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κεραμικής 
βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα και τουβλίνες

• Τα μικροσωματίδια που εμπεριέχονται στη σύνθεσή του 
(microtechnology), διεισδύουν με ευκολία στους πόρους 
των επιφανειών, τις εμποτίζουν σε βάθος και τις καθιστούν 
αδιάβροχες και απρόσβλητες από την απορρόφηση λεκέδων, 
ρύπων και λασποβροχής 

• Προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση νερού σε 
συνθήκες έντονης ή και διαρκούς υγρασίας, ενώ τις καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικές σε συνθήκες παγετού

• Εξαιρετικά ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, δεν ευνοεί την 
ανάπτυξη μυκήτων, μούχλας και αλάτων

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει, 
δεν ξεφλουδίζει και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή των επιφανειών

• Οι προστατευμένες επιφάνειες με D-17 καθαρίζονται με ευκολία
• Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
• Εύκολη εφαρμογή σε καθαρές επιφάνειες με ρολό ή ψεκασμό. 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  200-400ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt & 4lt.



RENOLIT
Αδιαβροχοποιητικό πετρών

• Σιλικονούχο, διάφανο αδιαβροχοποιητικό φυσικών  
ή τεχνητών πετρών, με διαλύτες

• Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (microtechnology),  
αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τις πέτρινες επιφάνειες 
από λεκιάσματα και ατμοσφαιρικούς ρύπους

• Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών δίνοντας  
την αίσθηση του ‘βρεγμένου’, χωρίς να γλιστρά

• Προστατεύει τη συνδετική λάσπη μεταξύ των πετρών από 
τον παγετό, τη διείσδυση του νερού που προκαλεί εκροή 
αλάτων, τους ρύπους και τους λεκέδες, με φυσικό αποτέλε-
σμα την απομάκρυνση του ενδεχόμενου αποσάθρωσής τους 

• Κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους, σε εξωτε-
ρικό ή εσωτερικό περιβάλλον

• Σε ‘ταλαιπωρημένες’, παλαιότερες ή νέες πέτρινες κατα-
σκευές ή επενδύσεις, συνιστάται να προηγηθεί ο επιμελής 
καθαρισμός τους με το καθαριστικό φυσικών πετρών D-7

•Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
•Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. 
 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  150-300ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt, 4lt & 15lt.



D-18
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό  
για σοβά & μπετόν

• Σιλικονούχο υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού, με διαλύτες
• Ιδανικό για χρήση, σε εξωτερικές κάθετες ή οριζόντιες οι-

κοδομικές επιφάνειες. Προστατεύει τους άβαφους σοβάδες 
από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση

• Τα μικροσωματίδια που εμπεριέχονται στη σύνθεσή του 
(microtechnology), διεισδύουν με ευκολία στο σώμα των 
επιφανειών, τις εμποτίζουν σε βάθος και τις καθιστούν αδιά-
βροχες και απρόσβλητες από λεκέδες, ρύπους, λασποβροχή 

• Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
μυκήτων, μούχλας και αλάτων

• Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει, δεν κιτρινί-
ζει, δεν ξεφλουδίζει και δεν κολλάει μετά το στέγνωμά του

• Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των δομικών επιφανειών και 
διασφαλίζει τη διαπνοή τους

• Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για τον δροσισμό και  
τη θέρμανση των κτιριακών δομών

•  Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται
• Εύκολη εφαρμογή σε καθαρές επιφάνειες με ρολό, πινέλο  

ή ψεκασμό. 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  200-400ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ  1lt, 4lt & 15lt.



DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ  

& ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00,  

Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612
E-mail: info@durostick.gr

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
 ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22 , 

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, 
Fax: 2310 797 367 

www.durostick.gr

technical@durostick.gr

Προϊόντα  
Προστασίας 
Επιφανειών
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