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6 μοναδικές 

ιδιότητες σε 1 
καινοτόμο προϊόν

•Αντιρηγματικό •Αντικραδασμικό 
•Θερμομονωτικό •Ηχομονωτικό 

•Συγκολλητικό •Στεγανωτικό

σε μορφή πάστας



Το τμήμα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας της DUROSTICK, σχεδίασε ένα 
καινοτόμο προϊόν, ικανό να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε μία σειρά εφαρμογών 
υψηλών απαιτήσεων που αφορούν τις οικοδομικές κατασκευές.

Σε παστώδη μορφή και σύνθεση στην αιχμή της χημικής τεχνολογίας, το dB 
Block της DUROSTICK υπερασπίζεται επάξια την πολυχρηστικότητά του. 
Λειτουργεί ως Αντικραδασμικό, Αντιρηγματικό και Ηχομονωτικό υλικό με 
δυνατότητα μείωσης των αισθητών ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 
70%. Επιπρόσθετα λειτουργεί και ως Θερμομονωτικό, Συγκολλητικό, αλλά 
και Στεγανοποιητικό υλικό. 

Με την εφαρμογή του δημιουργείται ενιαία, ελαστική μεμβράνη προστασίας, 
χωρίς αρμούς και ενώσεις, ικανή να παρέχει το σύνολο των ιδιοτήτων του σε 
κάθε οικοδομικό έργο όπου εφαρμόζεται, καταργώντας πρακτικά την ανάγκη 
χρήσης πολλών και διαφορετικών προϊόντων. Η καινοτόμος σύνθεση του 
dB Block, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακρυλικές και πολυουρεθανικές 
ρητίνες κορυφαίας ποιότητας, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύπου Buna-s.

6 μοναδικές ιδιότητες σε 1 Υπερπροϊόν
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Πιστοποιήσεις

Η πόλη 
δεν κοιμάται ‘ποτέ’…

… ούτε οι ‘λατρεμένοι’ 
σας γείτονες!

Πιστοποιημένο από το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(εργαστήριο Νανοεφαρμογής 
του Ινστιτούτου Θεωρητικής και 
Φυσικής Χημείας) ως προς τις 
ηχομονωτικές ιδιότητές του.

Πιστοποιημένο από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Ομάδα Μελετών Κτιριακού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής) 

ως προς τις θερμομονωτικές 
ιδιότητές του.

Κατατάσσεται ως 
προστατευτικό επιφανειών 

σκυροδέματος (c) 
κατά EN 1504-2.



5

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά ση-
μεία, σκόνες και λάδια. Επιφάνειες που σκονίζουν ή είναι εύθρυπτες 
πρέπει να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX 
ή με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK. Επιφάνειες (όπως ταβάνια) 
επιχρισμένες με υδρόχρωμα ή κόλλες, προετοιμάζονται με αφαίρεση 
της επίχρισης και στη συνέχεια καλό καθαρισμό τους, προκειμένου 
να ‘υποδεχθούν’ ομαλά το dB Block.
Χαλύβδινες άβαφες επιφάνειες προετοιμάζονται με το κατάλληλο 
αστάρι. 

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και εφαρμόζεται με μεταλλική οδο-
ντωτή σπάτουλα 4-6mm για πάχος στρώσης 2-3mm. 
Λειαίνεται με την ίδια σπάτουλα από την ίσια της πλευρά και αποδί-
δει ικανοποιητικά επίπεδη επιφάνεια. H εφαρμογή του προϊόντος 
μπορεί να γίνει και με ίσια σπάτουλα (χωρίς δόντια), ανάλογα με την 
εφαρμογή και το πάχος στρώσης του υλικού. 
Σε δυσπρόσιτα σημεία και γωνίες εφαρμόζεται με φαρδύ πινέλο ή 
πατρόγκα, σε 1 ή 2 ισόπαχες στρώσεις με διαφορά 5-7 ωρών μεταξύ 
τους, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).

Προετοιμασία επιφανειών

Τρόπος χρήσης

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες 
οικοδομικές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δό-
μησης, ξύλινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από κόντρα πλακέ  
θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές επιφάνειες και σιδηροκατασκευές, 
λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC 
και πλήθος άλλων υλικών.
Το dB Block είναι ιδανικό για εφαρμογή σε υπό κατασκευή ή και 
υφιστάμενα κτίρια, αλλά και για ανακαινίσεις ξενοδοχείων, κατα-
στημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.ά..

Εφαρμογές
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T o dB Block εφαρμόζεται με χαρακτη-
ριστική ευκολία σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς τοίχους και ταβάνια από 

μαρμαροσοβά.Το προϊόν εφαρμόζεται σε μία 
στρώση πάχους 2-3mm. Η δεύτερη στρώση 
είναι προαιρετική, εξαρτάται από τις απαιτήσεις 
του έργου και μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 
5-7 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 

(θερμοκρασία, υγρασία). Για απόλυτα λείο φι-
νίρισμα, οι εσωτερικές επιφάνειες μπορούν να 
σπατουλαριστούν μετά από 2-3 ημέρες με τον 
ελαστομερή στόκο STUCOFIX ELASTIC PUTTY 
και αφού στεγνώσει σε βάθος, την επόμενη 
ημέρα, να βάψουμε με το οικολογικό πλαστικό 
χρώμα SUPER ECO της DUROSTICK σε εκατο-
ντάδες αποχρώσεις. 

Για τη δημιουργία ξεχωριστών τεχνοτροπιών σε 
τοιχοποιίες, εφαρμόζουμε την πατητή σε μορφή 
πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX απευθείας 
επάνω στην επιφάνεια του dB Block και στη 
συνέχεια, η διακοσμημένη επιφάνεια προστα-
τεύεται με το άοσμο βερνίκι DECOFIN AQUA ή 
το DECOFIN AQUA PU της DUROSTICK. Για την 
προστασία και διακόσμηση των εξωτερικών 

Νέοι ή παλαιοί, βαμμένοι ή άβαφοι τοίχοι και ταβάνια

dB Block
Πολυχρηστική
πάστα

Stucofix 
Elastic putty
Ελαστικός στόκος 
αρμών, ρωγμών & 
εξομάλυνσης  
επιφανειών

Super Eco
Oικολογικό 
πλαστικό χρώμα

Εφαρμογή σε εσωτερική τοιχοποιία

http://�a?�a??s?�?.??/
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dB Block
Πολυχρηστική
πάστα

D-80 Ηydrostop 
elastic
Στεγανωτικό 
ελαστομερές χρώμα

Τhermoelastic 
Colour
Θερμοκεραμικό 
ενεργειακό χρώμα

ή

επιφανειών, συστήνουμε τη χρήση του ελαστο-
μερούς χρώματος D-80 HYDROSTOP ELASTIC 
ή του Θερμοκεραμικού Ενεργειακού χρώματος 
THERMOELASTIC COLOUR της DUROSTICK σε 
εκατοντάδες αποχρώσεις. Τοίχοι και ταβάνια, 
μετά από την επίχρισή τους με dB Block, ηχομο-
νώνονται, στεγανοποιούνται, θερμομονώνονται 
και προστατεύονται από ρηγματώσεις.

Το dB Block επενδύει τοίχους και ταβάνια με ένα 
ελαστικό μανδύα προστασίας με υψηλή στεγανότητα. 

Καλύπτει αποτελεσματικά τριχοειδή και μικρορωγμές, 
‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους και προστατεύει 

τις επιφάνειες από τη δημιουργία νέων.  

Εφαρμογή σε εξωτερική τοιχοποιία
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Κ ατασκευές με γυψοσανίδες, τσιμεντοσα-
νίδες ή ινοσανίδες, σε τοίχους, οροφές 
και χωρίσματα, αποτελούν ιδανικό πεδίο 

εφαρμογής του dB Block.
Χωρίς αστάρωμα, χωρίς γάζα και στοκάρισμα 
στις ραφές και τις βίδες, το προϊόν επενδύει τις 
κατασκευές και τους προσδίδει ηχομονωτι-
κές, στεγανοποιητικές, θερμομονωτικές και 
αντικραδασμικές ιδιότητες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αντιρηγματική προστασία τους.
Η βαφή ή η οποιαδήποτε άλλη επένδυση των 
επιφανειών, γίνεται με τον τρόπο που προα-
ναφέρθηκε.

Υφιστάμενες ή νέες 
κατασκευές με συστήματα 
ξηράς δόμησης

Ο  εύπλαστος ‘χαρακτήρας’ του dB Block, 
το προκρίνει για εφαρμογές σε ξύλινες 
επιφάνειες και κατασκευές από οποιον-

δήποτε τύπο ξύλου.
Ειδικότερα, ξυλοκατασκευές τύπου OSB, επεν-
δύονται με dB Block, χωρίς τη χρήση ασταριού, 
στεγανοποιούνται και ηχομονώνονται, απο-
κτούν αντικραδασμικές ιδιότητες, ενώ διασφα-
λίζεται η αντιρηγματικότητα των ενώσεων και 
των τελικών επιχρισμάτων τους.
Η χρήση του συντηρητικού εμποτισμού ξύλου 
DUROXYL WOOD Protection/Conditioner, 
συνιστάται σε άβαφες επιφάνειες από MDF ή 

κόντρα πλακέ θαλάσσης, για να διασφαλιστεί η 
προστασία τους διαχρονικά και να αποφευχθεί 
η προσβολή τους από ξυλοφάγα έντομα.  
Οι ‘οπλισμένες’ με dB Block ξύλινες επιφάνει-
ες, μπορούν να σπατουλαριστούν με τον έτοι-
μο για χρήση ελαστομερή στόκο STUCOFIX 
ELASTIC PUTTY και να βαφούν εσωτερικά με 
το οικολογικό πλαστικό χρώμα SUPER ECO της 
DUROSTICK σε εκατοντάδες αποχρώσεις. 
Δύναται να επενδυθούν και με εύκαμπτες πατη-
τές τσιμεντοκονίες της DUROSTICK, με πλακίδια 
ή κάθε άλλη επένδυση που θα προτιμηθεί.

Ξύλινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές
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Μεταλλικές επιφάνειες και κατασκευές

Μ εταλλικά κτίρια, πάνελ αλουμινίου, πα-
τάρια και κάθε είδους άλλη μεταλλική 
κατασκευή ‘υποδέχεται’ με ευκολία 

το dB Block.  
Με την εφαρμογή του στις μεταλλικές κατα-
σκευές, μειώνεται εντυπωσιακά ο ήχος της 
βροχής ή άλλος ήχος που προέρχεται από το 
εξωτερικό περιβάλλον  και τη χρήση τους.  
Το dB Block δρα και ως στεγανωτική στρώση 
και προστατεύει αποτελεσματικά τις μεταλλι-
κές επιφάνειες από την υγρασία και το νερό, 
με φυσικό αποτέλεσμα την απομάκρυνση του 
κινδύνου διάβρωσής τους.
Λόγω της υψηλής του ελαστικότητας, ακολου-
θεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των 

επιφανειών, διασφαλίζοντας αντιρηγματική 
προστασία των εύκαμπτων επιχρισμάτων που 
θα τις επενδύσουν.
Λειτουργεί παράλληλα και ως φράγμα ψύχους 
και θερμότητας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή 
αναβάθμιση των κατασκευών, με φυσικό επα-
κόλουθο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι άβαφες μεταλλικές επιφάνειες προετοιμά-
ζονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.
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Σ τα έργα ανακαινίσεων οι απαιτήσεις είναι 
ιδιαίτερα υψηλές. Ο χρόνος, αλλά και η 
ευκολία ‘αποκατάστασης’ των χώρων 

είναι κρίσιμης σημασίας.
Το dB Block εφαρμόζεται απευθείας ως έχει, 
χωρίς να χρειάζεται αποξήλωση των υφιστάμε-
νων δαπεδοστρώσεων και λειαίνεται με την ίσια 
πλευρά της σπάτουλας. Δημιουργεί ιδανικές 
συνθήκες πρόσφυσης για την επένδυση που 
θα ακολουθήσει, εξομαλύνει ατέλειες των επι-
φανειών, στεγανοποιεί, ηχομονώνει, λειτουργεί 

θερμομονωτικά και διασφαλίζει αντιρηγματική 
προστασία στις νέες επενδύσεις.
Αφού στεγνώσει σε βάθος, ‘υποδέχεται’ άριστα 
κόλλες πλακιδίων με χαρακτηριστικά ευκαμψί-
ας, όπως είναι η ELASTIC ή η EXTRA POWER 
της DUROSTICK. Η αρμολόγηση των πλακιδί-
ων, ιδανικά, γίνεται με τον εποξειδικό στόκο 
DUROPOXY ή με τον ΥΑΛΩΔΗ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1-10mm της DUROSTICK. 
Το dB Block ‘συνεργάζεται’ άψογα και με πατη-
τές τσιμεντοκονίες με χαρακτηριστικά ευκαμψί-

ας, όπως είναι η DS-252 FLEX της DUROSTICK.
Συγκολλά ξύλινα δάπεδα και επενδύσεις, χωρίς 
να χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο συγκολλητικό 
υλικό.
Ακόμη και σε νεόδμητες κατασκευές ή σε χώ-
ρους που αλλάζουν χρήση, το dB Block εφαρ-
μόζεται απευθείας σε σταθερά τσιμεντοειδή 
υποστρώματα και μπετόν, χωρίς αστάρι.
Γι αυτούς τους λόγους -μεταξύ άλλων- το dB 
Block εξελίσσεται σε ένα αγαπημένο προϊόν 
των ανακαινίσεων.

Δάπεδα με κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, μάρμαρα, ξύλο, ή κολλημένο laminate 
που πρόκειται να ανακαινιστούν

dB Block
Πολυχρηστική πάστα

Extra Power
100% Βινακρυλική, 
εύκαμπτη κόλλα 
πλακιδίων 

Elastic
Eύκαμπτη κόλλα για 
κάθε τύπο πλακιδίων 
και γρανιτών

DUROPOXY
32 αποχρώσεων
Εποξειδικός αρμόστοκος 
και κόλλα πλακιδίων 
2 συστατικών

ΥΑΛΩΔΗΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Λεπτόκοκκος 1-10mm

Συγκόλληση νέων πλακιδίων επάνω σε παλαιά πλακίδια

ή

ή
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Τ ο υλικό της ‘πλάσης των ονείρων’ που 
ακούει στο όνομα πατητή τσιμεντοκο-
νία είναι τα τελευταία χρόνια η απόλυτη 

διακοσμητική πρόταση. 
Πολυχρηστικές και εφαρμοσμένες σε κάθε 
πιθανή και απίθανη επιφάνεια και αντικείμε-
νο, έγιναν τα αγαπημένα υλικά αρχιτεκτόνων, 
διακοσμητών και ιδιωτών με αισθητική.
Στα χέρια έμπειρων μαστόρων, εφαρμόστηκαν 
σε κατοικίες, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, 
ξενοδοχεία και όπου υπήρχε ανάγκη για δια-
κόσμηση με άποψη.
Στο πέρασμα των χρόνων, διαπιστώθηκε ότι η 
‘Αχίλλειος πτέρνα’ του προϊόντος ήταν οι επι-
φανειακές ρηγματώσεις.
Το dB Block έρχεται να δημιουργήσει ασφα-
λέστερες συνθήκες στην εφαρμογή του προϊ-
όντος, λειτουργώντας αντιρηγματικά και αντι-
κραδασμικά, ως υπόστρωμα.
Παραλαμβάνει και απορροφά με επιτυχία τις 
συστολές και διαστολές των υποστρωμάτων, 
ενώ παράλληλα στεγανοποιεί το υπόστρωμα 
έναντι της ανερχόμενης υγρασίας. 
Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ακεραιότητα 
των επενδύσεων με εύκαμπτες πατητές, όπως 
είναι η DS-252 FLEX ή και η DS-256 FLEX VELVET 
της DUROSTICK.
Το dB Block και οι εύκαμπτες τσιμεντοειδείς 
πατητές, λειτουργούν ως σύστημα και αποδί-
δουν ασφαλείς εφαρμογές με αντοχή στον χρό-

νο και τη χρήση. Επιπρόσθετα, στις επιφάνειες 
που θα εφαρμοστεί, θα ‘χαρίσει’ κορυφαίες 
συνθήκες πρόσφυσης των πατητών τσιμεντο-
κονιών με το υπόστρωμα, στεγανοποιητικές, 
θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Ιδιωτικοί ή επαγγελματικοί, εσωτερικοί ή 
εξωτερικοί χώροι, αποτελούν ιδανικά πεδία 
εφαρμογών του συστήματος.
Ακόμη και σε περιπτώσεις εφαρμογών πατη-
τών τσιμεντοκονιών σε μόνιμα εκτεθειμένες 

εξωτερικές επιφάνειες όπως είναι μπαλκόνια, 
βεράντες ή και ταράτσες που λειτουργούν ως 
roof garden, η χρήση του συστήματος αποδει-
κνύεται ιδανική. 
Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής πατητής τσιμε-
ντοκονίας, η διακοσμημένη επιφάνεια πρέπει 
να προστατεύεται με ακρυλικά, πολυουρεθα-
νικά, εποξειδικά βερνίκια, νερού ή διαλύτου, 
ανάλογα με την ‘απαίτηση’ της εφαρμογής.

Σοβάς

Μπετόν

DS-252 FLEX

Βερνίκι 
προστασίας

DUROFLEX-PU

dB Block

Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα από μωσαϊκό, κεραμικά πλακίδια 
ή νέα μη επενδυμένα δάπεδα 

Εφαρμογή ως σύστημα αντιρηγματικής προστασίας

Yαλόπλεγμα DS-4160
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Η  εφαρμογή του dB Block ως υπόστρωμα 
των στεγανωτικών στρώσεων σε ταρά-
τσες και δώματα, διασφαλίζει την απόλυ-

τη στεγανοποίηση των επιφανειών διαχρονικά 
(δεν γηράσκει), ακόμη και στην περίπτωση που 
η τελική στεγανωτική επίστρωση ‘πληγωθεί’ 
ή παρουσιάσει αστοχίες στα σημεία (δεν απο-
συντίθεται). 
Εφαρμόζεται απευθείας στο μπετόν, χωρίς 
αστάρι, καλύπτει άριστα, χωρίς γάζα, τριχοειδή 
και μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμ-
φάνισή τους. ‘Αγκαλιάζει’ τις επιφάνειες με ένα 
ενιαίο και ελαστικό μανδύα προστασίας, χωρίς 
αρμούς και ενώσεις.
Σε μη σταθερές ή σαθρές τσιμεντοειδείς επιφά-
νειες, πριν την εφαρμογή του dB Block, επαλεί-
φουμε με ρολό τον υδατοδιαλυτό μικρομοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.
Ταράτσες ήδη στεγανοποιημένες, με ασφαλτό-
πανα καλά αγκυρωμένα ή με παλαιές ταρατσό-
πλακες, μπορούν να ‘αναζωογονηθούν’ άμεσα. 
Μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας 
και αφαίρεση κάθε σαθρού σημείου, το προϊόν 
εφαρμόζεται καθολικά στην οριζόντια επιφάνεια 
και ‘γυρνάει’ στη συμβολή της οριζόντιας με τις 
κάθετες επιφάνειες (στηθαία), ώστε να δημι-
ουργηθεί μία ασφαλής στεγανοποιητική λεκάνη.
Το dB Block, λόγω της ελαστικότητάς του, θα 
παρακολουθεί διαχρονικά την κινητικότητα 
των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις 

μικροδονήσεις του εδάφους και τις θερμοκρα-
σιακές μεταβολές, με φυσικό αποτέλεσμα την 
προστασία και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής 
της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης.
Η τελική στεγανοποίηση των επιφανειών (ανά-
λογα με τη χρήση που πρόκειται να έχει η ταρά-
τσα μας)*, μπορεί να γίνει με εύκαμπτα τσιμεντο-
ειδή στεγανωτικά, όπως είναι το HYDROSTOP 
ROOF ή το HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, με 
ακρυλικά στεγανωτικά όπως είναι το DS-220 
ή και με πολυουρεθανικά στεγανωτικά όπως 
είναι το HYDROSTOP-PU της DUROSTICK.

*HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ: 
ήπια χρήση. Για συχνή χρήση δυνατότητα επέν-
δυσης με πλακίδια, φυσικές πέτρες ή άλλη επέν-
δυση.
DS-220, HYDROSTOP-PU: Δυνατότητα βατότη-
τας, χωρίς να κολλάει (ελάχιστη χρήση). 

Μέσω του συστήματος dB Block και τελικής 
στεγανοποίησης επιφανειών, εύκολα, γρήγορα 
και οικονομικά, επιτυγχάνεται:
• Δημιουργία αποτελεσματικού μανδύα προ-
στασίας της ταράτσας, της πλέον εκτεθειμένης 
δομικής επιφάνειας ενός κτιρίου (ηλιακή ακτι-
νοβολία, βροχή, παγετός, χιόνι). 
• Προστασία έναντι της υγρασίας και των χημι-
κών ρύπων του περιβάλλοντος από το να διεισ-
δύσουν στο σκυρόδεμα της πλάκας προκαλώ-

ντας την ενανθράκωσή του, την οξείδωση του 
σιδηρού οπλισμού και εν τέλει την πρόκληση 
σημαντικής βλάβης, που πιθανόν να επηρεάσει 
τη στατικότητα της πλάκας και κατ’ επέκταση 
του κτιρίου. 
• Μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, 
περιορίζοντας δραστικά τη συμπύκνωση υδρα-
τμών και την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, 
λόγω των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
• Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που 
απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό των 
υποκείμενων εσωτερικών χώρων του κτιρίου.
• Μείωση της γήρανσης των στεγανωτικών και 
αύξηση της στεγανωτικής τους ικανότητας έως 
και 50%.

Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών 

Δείτε την εφαρμογή του 
dB Block σε ταράτσα 

στο κανάλι μας στο
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HYDROSTOP ROOF
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοει-

δές στεγανωτικό ταρατσών 
με 15 χρόνια εγγύηση

 ή  ή

dB Block
Πολυχρηστική πάστα

DS-220
Eλαστομερές στεγανωτικό 

ταρατσών με 8 χρόνια εγγύηση

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό 

στεγανωτικό ταρατσών 
με 10 χρόνια προστασία

Επιμήκυ-
νει τον χρόνου 

ζωής της τελικής 
στεγανοποιητικής 

στρώσης κατά 

50%

Επιμηκύνει 
τον χρόνου ζωής της 
τελικής στεγανοποιη-

τικής στρώσης έως και 

50%
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Τ α συστήματα θερμοπροσόψεων, προορί-
ζονται για να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα 
κτίρια, θερμομονώνοντάς τα.

Η εισαγωγή του dB Block στη διαδικασία εφαρ-
μογής τους, ενισχύει τις θερμομονωτικές ιδιό-
τητες των συστημάτων.
Διασφαλίζει τη στεγανότητά τους, την αντιρηγμα-
τική προστασία των σοβάδων και ηχομονώνει 
από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται 
από το εξωτερικό περιβάλλον, με φυσικό επα-
κόλουθο την άνετη διαβίωση των κατοίκων των 
κτιρίων.
Εφαρμόζεται, χωρίς αστάρι, επάνω στην επι-
φάνεια της κόλλας για θερμομονωτικές πλάκες, 
πριν το σοβάτισμα των επιφανειών με σιλικονού-
χο HYDROSTOP SILICONE PLASTER ή ακρυλικό 
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER ή τσιμεντο-
ειδή εύκαμπτο σοβά HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC. Στην περίπτωση του τσιμεντοειδούς 
σοβά, η εφαρμογή ολοκληρώνεται με τη βαφή 
των επιφανειών με το Θερμοκεραμικό Ενερ-
γειακό χρώμα THERMOELASTIC COLOUR της 
DUROSTICK. Οι παστώδεις σοβάδες διατίθενται 
λευκοί και σε 44 αποχρώσεις χρωματολογίου. 

Ακόμη και σε παλαιότερες κατασκευές, όπου 
δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής συστή-
ματος θερμοπρόσοψης, το dB Block προσφύ-
εται άριστα, χωρίς αστάρι, σε σοβατισμένους ή 
και βαμμένους τοίχους, καλύπτει τριχοειδή και 

μικρορωγμές και ‘χαρίζει’ το σύνολο των πολλα-
πλών ιδιοτήτων του, αναβαθμίζοντας παράλληλα 
το κτίριο ενεργειακά. 
Ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, μπορεί να 
λειανθεί με την ίσια πλευρά της σπάτουλας ή να 

σπατουλαριστεί (για απόλυτα λεία επιφάνεια) και 
στη συνέχεια να βαφτεί με ελαστομερή ακρυλικά 
χρώματα της DUROSTICK, όπως είναι το D-80 
HYDROSTOP ELASTIC ή το THERMOELASTIC 
COLOUR. 

Συστήματα θερμοπροσόψεων κτιρίων 

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτι-
κών πλακών για τοίχους 
& ταράτσες

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτι-
κών πλακών για τοίχους 
& ταράτσες

XPS ETICS EMB

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπρο-
σόψεων με άνοιγμα καρέ 4χ4mm

HYDROSTOP SILICONE 
PLASTER
Σιλικονούχος παστώδης σοβάς 
τελικής στρώσης

Εφαρμογή σε σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσoψης
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Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων    

H εσωτερική  θερμομόνωση και ηχοπρο-
στασία που επιτυγχάνεται με την εφαρμο-
γή του dB Block της DUROSTICK είναι η 

πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές, αλλά και 
νέες κατοικίες όπου εύκολα, γρήγορα και οικο-
νομικά μπορούν να αναβαθμίσουν την θερμο-
μονωτική και ηχομονωτική αξία τους. Λόγω του 
μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι 
ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύ-
ους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερικά, 
χωρίς την παραμικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. 

Σε κάθε κτίριο που δεν μπορεί να θερμομονωθεί 
εξωτερικά, όπως για παράδειγμα διατηρητέα 
νεοκλασικά ή πολυκατοικίες με ιδιοκτήτες που 
δεν συμφωνούν σε εξωτερικές παρεμβάσεις, το 
dB Block αποτελεί μοναδική λύση. Ηχομονώνει 
και θερμομονώνει εσωτερικά τους χώρους των 
κατοικιών, με ένα ελαστικό, ηχομονωτικό και 
ενεργειακό μανδύα προστασίας, ικανό να ‘δια-
κόψει’ τη ροή των αερόφερτων εξωτερικών και 
εσωτερικών, ενοχλητικών θορύβων. 
Ενεργειακά, θα μειώσει τη διαφορά θερμοκρασί-

ας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλ-
λοντος, περιορίζοντας δραστικά τη συμπύκνωση 
υδρατμών που σαν συνέπεια έχουν την ανάπτυξη 
μυκήτων και τη δημιουργία μούχλας. 
Το φυσικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του dB 
Block, είναι η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 
έως και 30%.
Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους 
με dB Block, ηχομονώνονται, στεγανοποιού-
νται, θερμομονώνονται και προστατεύονται από 
ρηγματώσεις.
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Τι είναι ο ήχος;
Ήχος είναι, η νοητική αντίληψη των κυμάτων που παράγονται από αντικείμενα που δονούνται.
Τα ηχητικά κύματα αποκωδικοποιούνται από τα πολύπλοκα ακουστικά μέσα που διαθέτει ο 
άνθρωπος, τα ώτα.

Για να μετρήσουμε τη στάθμη της έντασης ενός ήχου, χρησιμοποιούμε 
την κλίμακα decibel (dB). 

Η κλίμακα ονοματοδοτήθηκε έτσι, για να τιμηθεί ο Αμερικανός φυσικός 
με εξειδίκευση στην ακουστική, Alexander Graham Bell (1847 - 
1922), ευρύτερα γνωστός από την εφεύρεση του τηλεφώνου.
Βασίζεται στις μεταβολές της πίεσης του αέρα που διαμορφώνεται 

από το πλάτος του ηχητικού κύματος.

Τι είναι ο θόρυβος;
Θόρυβος είναι οποιοσδήποτε ανεπιθύ-
μητος ήχος.
Αερόφερτος είναι ο θόρυβος που μεταδί-
δεται μέσω του αέρα.
Στερεόφερτος είναι ο θόρυβος που με-
ταδίδεται δια μέσω των στερεών, όπως 
είναι τα δομικά στοιχεία των κατασκευών.
Κτυπογενής είναι ο στερεόφερτος θόρυ-
βος που προκαλείται από κτύπημα, πρό-
σκρουση κλπ.

Τι είναι η ηχορύπανση;
Ηχορύπανση είναι ο ενοχλητικός θόρυβος στο 
περιβάλλον. Αποτελεί το δεύτερο περιβαλλο-
ντικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, 
μετά τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
κατέδειξε, ότι η έκθεση σε συνθήκες ηχορύ-
πανσης είναι καταστροφική για την υγεία των 
ανθρώπων.
Σύμφωνα με την έρευνα, από τη συνεχή και 
μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπινου ορ-
γανισμού σε θορυβώδη περιβάλλοντα, προ-
καλούνται βλάβες στην ακοή, πονοκέφαλοι, 

ζαλάδες, ναυτία, ακόμη και 
καρδιολογικά προβλήματα. 
Αυξάνεται η αρτηριακή πί-
εση, εντείνεται το άγχος και 
εμφανίζονται ψυχοσωματικές 
ασθένειες.
Διαταράσσεται ο ύπνος, η δυνα-
τότητα συγκέντρωσης και η μαθησιακή 
ικανότητα.
‘Θύματα’ της υποβάθμισης του ακουστικού 
περιβάλλοντος, πρωτίστως, είναι οι άνθρω-
ποι που ζουν στις μεγάλες πόλεις, με τα μέσα 
μεταφοράς να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή 

ηχορύπανσης. 
Λόγω της φύσης της η χώρα 
μας, πέρα από τα αστικά κέ-
ντρα, εκτίθεται και σε συνθή-

κες ηχορύπανσης σε όλους 
τους τουριστικούς προορισμούς, 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ας δούμε όμως με λίγο μεγαλύτερη προ-

σοχή τις συμπεριφορές των ανθρώπων των 
πόλεων. 
Ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οξύθυμοι, ευερέθι-
στοι, ξεσπούν με βία χωρίς προφανείς λόγους, 
παρουσιάζουν ψυχοσωματικά προβλήματα.

5 πόλεις της 
Ελλάδας, συγκα-

ταλέγονται στις πλέον 
θορυβώδεις πόλεις της 
Ευρώπης. Το 60% των 
κατοίκων της Αθήνας, 

εκτίθενται σε θορύβους 
που ξεπερνούν τα 

75dB.

Λίγα λόγια για τον ήχο
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Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι ‘φτιαγ-
μένος’ να αντιμετωπίζει επιθετικούς, διαρ-
κείς θορύβους, με ένταση.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε πίνακα με κοι-
νούς καθημερινούς ήχους.

Περιγραφή ήχου ηχητική στάθμη 
 σε (dB) 
Θρόισμα φύλλων 20 
Εσωτερικό, ήσυχου σπιτιού 40
Εμπορικό κατάστημα 70
Πολυσύχναστος δρόμος 80
Κεραυνός 100
Συναυλία - Club 120

Η επίπτωση των θορύβων στον άνθρωπο, εξαρτάται άμε-
σα από τη συχνότητα της έκθεσης του ατόμου σε αυτούς, 
τη διάρκεια της έκθεσής του, καθώς και τη φυσική του κα-
τάσταση. Τα παιδιά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία 
στους θορύβους. Προστατεύστε τα, διασφαλίζοντας συνθήκες 
ακουστικής άνεσης, τουλάχιστον στο χώρο του σπιτιού.

68dB

80dB

71dB

81dB

74dB

85dB

77dB

130dB

Σύμφωνα με τα 
επιτρεπόμενα όρια 
θορύβου, ήχοι που 
δεν ξεπερνούν τα 

68dB, χαρακτηρίζουν 
το ηχητικό περιβάλ-

λον ως  Άνετο.

Ήχοι έως και 80dB, 
χαρακτηρίζουν το 

ηχητικό περιβάλλον 
ως 

Πολύ Θορυβώδες.

Ήχοι που δεν 
ξεπερνούν τα 71dB, 
χαρακτηρίζουν το 

ηχητικό περιβάλλον 
ως Καλό.

Ήχοι που ξεπερνούν 
τα 81dB, χαρακτη-
ρίζουν το ηχητικό 

περιβάλλον ως  
Επιθετικό.

Ήχοι που αγγίζουν 
τα 74dB, χαρακτη-
ρίζουν το ηχητικό 

περιβάλλον ως 
Ανεκτό.

Η χρόνια έκθεση σε 
στάθμη θορύβου άνω 
των 85dB, οδηγεί σε 
απώλεια της ακου-

στικής οξύτητας. 

Ήχοι που πλησι-
άζουν τα 77dB, 

χαρακτηρίζουν το 
ηχητικό περιβάλλον 

ως Θορυβώδες.

Eίναι η στάθμη όπου 
ο ήχος προκαλεί 

πόνο και μπορεί να 
οδηγήσει σε ρήξη 
του ακουστικού 

τυμπάνου.

Aπό την ακουστική άνεση έως το θόρυβο
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•  Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων, ξενοδοχείων, 
γυμναστηρίων, παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, γραφεί-
ων, μεταλλικών κτιρίων με επένδυση μονωτικών panel, χώρων 
εστίασης, cafe,  κέντρων διασκέδασης στον αστικό ιστό και λοιπών 
ιδιωτικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. 

•  Μικρό πάχος τελικής στρώσης, 2-3mm. 

•   Ενιαία επιφάνεια, χωρίς αρμούς ή ενώσεις.

•  Ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος.

•  Σημαντική μείωση πλευρικής μετάδοσης ήχου από αερόφερτους 
και κτυπογενείς θορύβους. 

•  Μπορεί να βαφεί ή να επενδυθεί με μοκέτα, ξύλινο δάπεδο, laminate, 
κεραμικά πλακίδια, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά., χωρίς να επηρεα-
στούν οι ιδιότητές του. 

•  ’Αγαπημένο’ υλικό των ανακαινίσεων. Παρέχει το σύνολο των ιδιο-
τήτων του σε κάθε έργο όπου εφαρμόζεται, καταργώντας πρακτικά 
την ανάγκη χρήσης πολλών και διαφορετικών υλικών (6 σε 1). 

•  Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υλικά. 

•  Εξαιρετικά εύκαμπτη συγκόλληση ανόμοιων υλικών. 

•  Παραμένει μόνιμα ελαστικό.

•  Ευκολία εφαρμογής, ακόμη και σε ανισόπεδες ή ανομοιογενείς 
επιφάνειες. 

•  Καθαρίζεται εύκολα, όσο είναι νωπό, με νερό και σφουγγάρι. 

•  Είναι κακός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.

•  Στεγανοποιεί και αναβαθμίζει ενεργειακά τις επιφάνειες.

•  Συνδυάζεται και συγκολλά κάθε τύπου αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα.

•  Αντιρηγματικό 
  Ως υπόστρωμα, διαφυλάσσει από ρηγματώσεις την τελική διαστρω-

μένη επιφάνεια. Ρηγματώσεις που μπορούν να προκληθούν από την 
φυσική κίνηση των επιφανειών (συστολοδιαστολές), τις μηχανικές 
καταπονήσεις και τις μικροδονήσεις του εδάφους.

•  Αντικραδασμικό
  Απορροφά, ως ενδιάμεσο στρώμα, κραδασμούς στην επιφάνεια 

των επιχρισμάτων. Τα προστατεύει από τη φθορά και επιμηκύνει 
τον χρόνο ζωής τους.

•  Στεγανωτικό 
  Από τη φύση του αδιάβροχο, στεγανοποιεί τις επιφάνειες όπου 

εφαρμόζεται και τις προστατεύει από την υγρασία.

•  Συγκολλητικό
  Επιτυγχάνει ασφαλείς συγκολλήσεις, μεταξύ όμοιων και ανόμοιων 

υλικών και επιφανειών.

•  Θερμομονωτικό 
  Διακόπτει επιτυχώς τη μεταφορά της θερμότητας και του ψύχους, 

λειτουργώντας ως ενεργειακή ‘ασπίδα’ προστασίας, στις επιφάνειες 
όπου εφαρμόζεται.

•  Ηχομονωτικό 
  Μειώνει αισθητά τους αερόφερτους και κτυπογενείς θορύβους 

που προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον των 
κτιριακών δομών.

•  Ιδανική σχέση τιμής - ποιότητας.

Τα πλεονεκτήματα του dB Block με μια ματιά



	 • Μορφή - Xρώμα: Θιξοτροπική πάστα - Γκρι ανοιχτό 
	 •	Ειδικό βάρος: 1,10 ± 0,05kg/lt
	 •	Χρόνος λείανσης : Έως 10 λεπτά από την εφαρμογή
	 •		Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα: Περίπου 20-30 λε-

πτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
	 •		Χρόνος 2ης επίστρωσης: Μετά από 5-7 ώρες,   

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
	 •	Ταχύτητα ωρίμανσης: 2mm/ημέρα (23°C, 50% R.H.)
	 •	Χρόνος τελικής ωρίμανσης: 7 ημέρες
	 •	Αντοχή σε εφελκυσμό: 1,38 Ν/mm² κατά DIN 53455
	 •		Συμπεριφορά σε φωτιά: (κανονική αντιπυρικότητα, Β2) 

κατά EN 13501
	 •	Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία
	 • Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5°C έως +35°C
	 •	Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -40°C έως +80°C 
	 •	Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 Έκθεση Μέτρησης Θερμικών Ιδιοτήτων του Τμήματος  
Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: 

	 •	Θερμική αγωγιμότητα: 0,2902 w/mK 
	 •	Θερμική διάχυση: 0,2668 mm2/S
	 •	Ειδική θερμοχωρητικότητα: 1,091 MJ/m3K

Η απόδοσή του: 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Οι συσκευασίες του: Διατίθεται σε δοχεία 3kg, 10kg & 15kg

Χρήσιμες συμβουλές - Παρατηρήσεις:
•	Ανακατέψτε	καλά	πριν	από	τη	χρήση.
•	Προστατεύστε	το	προϊόν	από	τον	παγετό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το	σύνολο	των	ενεργών	ιδιοτήτων	του	προϊόντος,	ισχύουν	στο	ακέραιο	
σε κάθε εφαρμογή του.

•	  Σοβάδες: Εξωτερικά ή εσωτερικά. Διασφαλίζει διαχρονικά την 
αντιρηγματική προστασία τους και στεγανοποιεί το υπόστρωμα.

•	  Γυψοσανίδες: Στεγανοποιεί, ηχομονώνει και διασφαλίζει την αντι-
ρηγματική προστασία των τελικών επιχρισμάτων, χωρίς τη χρήση 
γάζας	και	στοκαρισμάτων	σε	οπές	και	αρμούς.

•	  Ταβάνια και τοίχοι: Ηχομονώνει και διασφαλίζει την ακουστική 
άνεση των χώρων.

•	 	Εσωτερική θερμομόνωση:	Διακόπτει	τη	ροή	του	ψύχους	και	της	
θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό.

•	 	Ταράτσες:	Στεγανοποιεί,	θερμομονώνει,	ηχομονώνει	και	επιμηκύνει	
τον χρόνο ζωής της τελικής στεγανωτικής στρώσης.

•	 	Ανακαινίσεις: Εφαρμόζεται απευθείας σε παλαιά πλακίδια, στεγα-
νοποιεί και ηχομονώνει πριν την εφαρμογή της νέας διάστρωσης.

•	 	Laminate: Διασφαλίζει την αντικραδασμικότητα των διαστρωμένων 
επιφανειών, στεγανοποιεί το υπόστρωμα και ηχομονώνει.

•	  Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Αποτελεσματικό σε περιπτώσεις μετά-
δοσης ήχων μέσω υδραυλικών πλαστικών σωληνώσεων, υδρο-
μασάζ (πριν την τοποθέτησή τους), εγκαταστάσεων θέρμανσης, 
κλιματισμού,	αερισμού,	υδρορροών,	σπιράλ	αεραγωγών,	επαλεί-
φοντάς τα εξωτερικά.

•	  Σκάφη-πλοία: Προσφύεται	άριστα	και	διασφαλίζει	ηχομόνωση	
σε	όλους	τους	εσωτερικούς	χώρους	σκαφών	ή	πλοίων,	από	τον	
παφλασμό των κυμάτων, ο οποίος διαπερνά και αναπαράγεται κατά 
μήκος του σκάφους, μειώνοντας τον ήχο κατά το ήμισυ.

dB Block Ενδεικτικές εφαρμογές
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