
Σφραγίστε το σπίτι σας
την υγρασία 

από το σπίτι σας!
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σφραγίστε
έξω



Κ άθε κτίριο τόσο κατά την αρχική του κατασκευή όσο και κατά τις φάσεις συντήρησης ή επισκευής του έχει την ανά-
γκη σφραγίσεων στα σημεία επαφής όμοιων ή διαφορετικών μεταξύ τους επιφανειών, αλλά και σε σημεία ζημιών 
ή αστοχιών (π.χ. σε ρηγματώσεις).  

Η DUROSTICK έχει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη σφράγισης σε κάθε είδους πρόβλημα. 
Τα εξειδικευμένα, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα επί πολλά χρόνια, σε εκατοντάδες χιλιάδες εφαρμογές, 
σφραγιστικά της DUROSTICK διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα, με διάρκεια στο χρόνο και τη χρήση. 

Το καταλληλότερο σφραγιστικό 
και συγκολλητικό για τέτοιου 
τύπου εφαρμογές είναι το DS-
POLYMER της DUROSTICK. 
Γενικότερα μιλώντας θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι  ο περιοδικός 
έλεγχος της καλής κατάστασης 
της σφράγισης είναι απαραίτη-
τος. Προβληματική σφράγιση 
είναι δυνατόν να επιτρέψει 
τη διείσδυση υγρασίας του 
εξωτερικού περιβάλλοντος 
στο εσωτερικό του σπιτιού, 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μούχλας ή μαυ-
ρίλων σε τοίχους και ταβάνια, 
καθώς και επιβάρυνση του 
εσωτερικού μικροκλίματος. 

Πιστόλι προώθησης φύ-
σιγγας, εξαιρετικής αντοχής 
στην εκτεταμένη χρήση, με 
βαρέως τύπου σκανδάλη 
και επαναφορά. 
Kατάλληλο για όλα τα 
προϊόντα σε φύσιγγα 
της DUROSTICK.

DS-POLYMER 
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

• Νέας τεχνολογίας υλικό, άοσμο, χωρίς διαλύτες 
• Προσφέρει ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις 
• Αντιμουχλικό, δεν κιτρινίζει
• Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, στην υγρασία, 
 σε όξινα και αλκαλικά περιβάλλοντα 
• Προσφύεται σε σταθερές πορώδεις και μη επιφάνειες, χωρίς αστάρι 
• Διατίθεται σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις

Πόρτες και παράθυρα Περιμετρική σφράγιση κασωμάτων (ξύλινων, μεταλλικών 
και αλουμινίου), σε επαφή με τον τοίχο, εσωτερικά και εξωτερικά

DUROSTICK 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

Σφραγίζουμε...



Επαγγελματικό πιστόλι από 
ανθεκτικό αλουμίνιο, για 
την εύκολη προώθηση 
των σφραγιστικών. Διαθέτει 
σκανδάλη βαρέως τύπου με 
επαναφορά και μηχανική 
υποβοήθηση.  
Kατάλληλο για όλα τα 
προϊόντα σε φύσιγγα, 
‘σαλάμι’, τσιμεντοειδή 
υλικά αρμολόγησης, 
σφράγισης καθώς και 
για την προώθηση επο-
ξειδικών συστημάτων 
της DUROSTICK.

Επενδύσεις πλακιδίων, 
μαρμάρων και γρανιτών

Τόσο η δημιουργία περιμετρι-
κών αρμών διαστολής 5-8mm 
(και επιπλέον ανά 16-20m2 σε 
εξωτερικές επιφάνειες μεγαλύ-
τερες των 50-60m2), όσο και η 
σφράγιση των σοβατεπί στο πάνω 
και στο κάτω μέρος τους έχουν 
ως καταλληλότερη λύση την 
εφαρμογή του πολυουρεθανικού 
σφραγιστικού DUROFLEX-PU 
της DUROSTICK. 
Το συγκεκριμένο σφραγιστικό 
εφαρμόζεται με παράλλη-
λη χρήση ειδικού ασταριού 
πρόσφυσης PRIMER-PU και 
κορδονιού πολυαιθυλενίου 
για έλεγχο βάθους αρμού, 
DS-265 της DUROSTICK.   
To DUROFLEX-PU της 
DUROSTICK αποτελεί επίσης 
ιδανικό υλικό σφράγισης σε 
σημεία διακοπής της επένδυσης 
(βάσεις κάγκελων, κεραιών, 
καμινάδων κ.ά.).

Περιμετρικοί και εγκάρσιοι αρμοί διαστολής, σοβατεπί

DUROFLEX-PU 
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης

• Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές 
• Ιδανικό για σφραγίσεις αρμών διαστολής
• Σφραγίζει αρμούς σε μάρμαρο, χωρίς να λαδώνει 
• Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες, στο χιόνι και στην έντονη ηλιακή 

ακτινοβολία 
• Δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό 
• Είναι αποτελεσματικό για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm
 και βάθους 3-15mm 
• Διατίθεται σε λευκό, γκρι και βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα

DUROSTICK 
DUROSEAL 600



Είδη υγιεινής και πάγκοι κουζίνας Επαφή με επενδύσεις, τοίχους και δάπεδα

Η ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
της DUROSTICK αποτελεί το 
ιδανικό σφραγιστικό περιμε-
τρικά σε μπανιέρες, νιπτήρες, 
έπιπλα μπάνιου όταν οι δύο 
επιφάνειες προς σφράγιση 
είναι μη πορώδεις. Σφραγίζει 
αρμούς πλάτους από 3-40mm. 
Αποφύγετε εφαρμογή σε 
επιφάνειες από μάρμαρο, 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
πολυαιθυλένιο, πολυπρο-
πυλένιο, τεφλόν. 
Σφραγίστε και στεγανοποιήστε 
τα είδη υγιεινής στα σημεία 
στήριξης στο δάπεδο ή σε 
τοίχο, στεγανοποιήστε πάγκους 
κουζίνας και νεροχύτες.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ  Αντιμουχλική

• Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώ-
δεις επιφάνειες

• Δεν επιτρέπει το σχηματισμό μούχλας στη μάζα και στην επιφάνειά της
• Είναι ανθεκτική σε αντίξοα περιβάλλοντα 
• Είναι ανθεκτική σε απορρυπαντικά, οξέα και θαλασσινό νερό
• Παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή 

ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότητας 
• Δεν σκάει και δεν ξεφλουδίζει
• Διατίθεται σε διάφανη, λευκή, μαύρη, γκρι και καφέ απόχρωση 
• Δεν βάφεται

Η σφράγιση ρωγμών (με-
γαλύτερων σε μέγεθος των 
τριχοειδών) σε επιφάνειες από 
σοβά γίνεται με το εξειδικευ-
μένο, εύκαμπτο, μη συρρι-
κνούμενο, μεγάλης αντοχής 
σφραγιστικό κονίαμα SUPER 
FLEX POWDER κατάλληλο για 
σφράγιση ρωγμών 1-15mm.

Ρωγμές

Παρατήρηση: Η σφράγιση των ρωγμών πολύ μικρού μεγέθους (τριχοειδείς) αντιμετωπίζεται με 
επικάλυψή τους με ελαστομερή χρώματα (D-80 ή THERMOELASTIC COLOUR της DUROSTICK), 
ή αντιμετωπίζεται με δραστικότερες λύσεις αν υπάρχουν επιπλέον φθορές στην τοιχοποιία,  
με επανασοβάτισμα του συνόλου της επιφάνειας με το ειδικό κονίαμα MEGAFIX. Η σφράγι-
ση ρωγμών σε στοιχεία σκυροδέματος φέροντος οργανισμού κτιρίου απαιτεί ειδικές λύσεις 
με εποξειδικά σφραγιστικά συστήματα π.χ. Εποξειδικός Οικοδομικός Στόκος D-38, Ενέσιμη 
Εποξειδική Ρητίνη D-33.

Μέσα και έξω, σε σοβά, πάνω από πόρτες, παράθυρα, κατά μήκος επαφών κολονών σκυροδέματος 
με τούβλινο τοίχο κ.ά

SUPER FLEX POWDER   
Εύκαμπτο ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm

• Βινυλικής βάσης σφραγιστικό σε μορφή πούδρας 
• Παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση και άριστη πρόσφυση σε κάθε 

πορώδη ή μη επιφάνεια 
• Είναι εξαιρετικά υδαταπωθητικό, δεν επηρεάζεται από υγρασία ή πάγο 

συνδυάζοντας σφραγιστική και στεγανωτική δράση 
• Κατάλληλο για γεμίσματα έως και 20mm 
• Δεν σκάει και δεν ρηγματώνει 
• Χρωματίζεται στη μάζα του με τις χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C 

σε 96 αποχρώσεις
• Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα



Ξύλινες επενδύσεις & πατώματα Επαφή με όμοια (ξύλο) ή ανόμοια υλικά 
(μάρμαρο, κεραμικό πλακίδιο, πέτρα, σοβά κ.ά.)

Το ελαστομερές σφραγιστικό 
και συγκολλητικό για ξύλινες 
επιφάνειες DUROWOOD DS-
POLYMER της DUROSTICK 
αποτελεί ιδανική επιλογή για 
σφράγιση των αρμών ξύλι-
νων παρκέτων και σοβατεπί 
ή άλλων σύνθετων μερών 
ξυλοκατασκευών, ξύλινων 
αρμοκάλυπτρων περιμετρικά 
σε κασώματα ή και σε ξύλινα 
ταβάνια. 
Αποτελεί επίσης ιδανική επι-
λογή για κάλυψη αρμών 
μεταξύ ξύλινων επιφανειών 
και επιφανειών ανόμοιων υλι-
κών (σοβάς, πέτρα, κεραμικά 
πλακίδια κ.ά.).

Ένα εξαιρετικό, ιδιαίτερα εύ-
χρηστο σφραγιστικό, ο ΑΦΡΟ-
ΣΤΟΚΟΣ της DUROSTICK 
για ρωγμές βάθους έως 5mm 
είναι το πλέον κατάλληλο για 
τις επισκευές ρωγμών αυτού 
του τύπου. Είναι ιδιαίτερα 
ευκολοδούλευτο, εφαρμό-
ζεται με ένα μόνο πέρασμα 
στη ρηγματωμένη επιφάνεια. 

Ρωγμές σε εσωτερικούς χώρους

DUROWOOD DS-POLYMER  
Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες

•  Νέας τεχνολογίας υλικό, άοσμο, χωρίς διαλύτες, αντιμυκητικό 
•  Παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και ελαστικότητας 
•  Δημιουργεί άρρηκτες ελαστικές σφραγίσεις, ανθεκτικές στο χρόνο και 

την προσβολή από την υγρασία, σε όμοια και ανόμοια υλικά 
•  Εφαρμόζεται χωρίς την ανάγκη ασταρώματος των επιφανειών
•  Βάφεται με βερνίκια ξύλου βάσης νερού ή διαλύτου
•  Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώσεις ξύλου

Σε βαμμένες και άβαφες επιφάνειες

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ   
Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος

• Εφαρμόζεται με ευκολία σε βαμμένες και άβαφες επιφάνειες
• Παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση 
• Προσφύεται ισχυρά σε κάθε οικοδομική επιφάνεια 
• Δεν ‘τρέχει’ 
• Δεν ρηγματώνει 
• Εφαρμόζεται με ευκολία δημιουργώντας λεία επιφάνεια 
• Δεν απαιτεί τρίψιμο 
• Επισκευάζει ρωγμές και οπές έως 5mm
• Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα

Παρατήρηση: 
Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμο-
γής για την κάλυψη τριχοειδών 
ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και 
δεν δημιουργεί μπάλωμα, 
λόγω της διάφανης όψης του 
αφού στεγνώσει



Ρωγμές σε στοιχεία ξηράς δόμησης Σε τοίχους κατασκευασμένους από γυψοσανίδες 
& τσιμεντοσανίδες

Ένα φαινόμενο εξαιρετικά 
συνηθισμένο σε κατασκευές 
από γυψοσανίδες κυρίως 
αλλά και τσιμεντοσανίδες, σε 
αρκετές περιπτώσεις. 
Οι κατασκευές αυτού του εί-
δους παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε κραδασμούς και 
δονήσεις και γι’ αυτό το λόγο 
παρουσιάζουν ρηγματώσεις στα 
σημεία στα οποία τα στοιχεία 
τους συναντώνται μεταξύ τους 
ή με άλλα δομικά στοιχεία του 
κτιρίου δημιουργώντας αρμούς. 
Στη συνήθη πρακτική οι αρμοί 
που προκύπτουν καλύπτονται 
από υλικό αρμολόγησης και 
‘οπλίζονται’ (ενισχύονται) με 
λωρίδα υαλοπλέγματος (‘γάζα’) 
που εγκιβωτίζεται σε αυτό.   
Η DUROSTICK αν και δια-
θέτει ανάλογα υλικά (D-67 
& D-68, υλικά αρμολόγησης 
γυψοσανίδων και τσιμεντοσα-
νίδων αντίστοιχα και DS-230 
αυτοκόλλητη υαλοταινία για 
γυψοσανίδες και τσιμεντο-
σανίδες), προκρίνει ωστόσο 
ως εναλλακτική λύση με 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα 
εξάλειψης ρηγματώσεων σε 
βάθος χρόνου, το εύκαμπτο 
τσιμεντοειδές κονίαμα πολ-
λαπλών χρήσεων MEGAFIX 
τόσο για την αρμολόγηση 
-μάλιστα χωρίς την ενίσχυση 
υαλοπλέγματος- όσο και για 
την εξομάλυνση (σπατουλάρι-
σμα) των τελικών επιφανειών.

MEGAFIX 
Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων  

• Καινοτόμο υλικό πολλαπλών οικοδομικών εφαρμογών 
• Εφαρμοζόμενο στο σύνολο των φθαρμένων όψεων ενός κτιρίου, 

δημιουργεί μανδύα προστασίας των επιφανειών του
• Διαπνέον, υδρατμοπερατό και πρακτικά αδιάβροχο
• Ιδιαίτερα εύκαμπτο 
• Δεν σκάει και δεν ρηγματώνει 
• Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,8mm έως 30mm και βάθους έως 40mm 
• Αποτρέπει την επανεμφάνιση ρωγμών

D-67 
Υλικό Αρμολόγησης Γυψοσανίδων  

• Ιδανικό για αρμολόγηση γυψοσανίδων με χρήση αλκαλίμαχης 
υαλοταινίας 

• Παρουσιάζει υψηλή αντοχή & ισχυρή πρόσφυση
• Δεν δημιουργεί επιφανειακές ατέλειες
• Τρίβεται εύκολα και δίνει τέλεια λεία επιφάνεια

D-68 
Υλικό Αρμολόγησης Τσιμεντοσανίδων

• Ιδανικό για αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων με χρήση αλκαλίμαχης 
υαλοταινίας

• Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία
• Δεν ρηγματώνει
• Με μηδαμινή συρρίκνωση
• Εύκολο στην εφαρμογή – Τρίβεται εύκολα
• Δίνει τελική λεία επιφάνεια

DS-230 
Αυτοκόλλητη υαλοταινία 2x2mm για γυψοσανίδες 
& τσιμεντοσανίδες

• Αλκαλίμαχη υαλοταινία για την ενίσχυση των αρμών τους



Επιφάνειες με υψηλές θερμοκρασίες Τζάκια, φούρνοι, μπάρμπεκιου κ.ά.

Η σωστή χωρίς μελλοντικά 
προβλήματα σφράγιση των 
αρμών πυρίμαχων στοιχείων 
(πυρότουβλων, πέτρινων 
πλακών κ.ά.) γίνεται με δύο 
εξαιρετικής αποτελεσματικό-
τητας και αντοχής πυρίμαχα 
σφραγιστικά, του πυρίμαχου 
σφραγιστικού και συγκολλητι-
κού κονιάματος πυρότουβλων 
D-8 και του πυράντοχου 
σφραγιστικού (έως 1.200°C) 
FIREPROOF της DUROSTICK.

D-8  
Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα 
για πυρότουβλα

• Υλικό με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο 
• Κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση πυρότουβλων 
• Παρουσιάζει υψηλή συγκολλητική δύναμη και αντοχή σε θερμο-

κρασίες έως 1.050°C 
• Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές 

χωρίς να ρηγματώνει
• Δεν περιέχει αμίαντο
• Διατίθεται σε γκρι χρώμα

FIREPROOF  
Πυράντοχο σφραγιστικό (έως 1.200°C)

• Υλικό σε μορφή πάστας (σε συσκευασία φύσιγγας) 
• Δεν ρηγματώνει ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές 
• Προσφύεται άρρηκτα σε πορώδεις και μη επιφάνειες: πυρότουβλα, πλίν-

θους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά. 
• Ιδιαίτερα εργάσιμο 
• Δεν κρεμάει 
• Δεν περιέχει αμίαντο
• Διατίθεται σε μαύρο χρώμα




