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DUROSTICK HARD FLOOR Αυτοεπιπεδούμενο, διακοσμητικό, ρητινούχο τσιμεντοκονί-
αμα με μεταλλικά σφαιρίδια, για πάχη 5-10mm ανά στρώση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονί-
αμα, αρχιτεκτονικό, το οποίο περιέχει 
μεταλλικά σφαιρίδια, ειδικά πρόσθετα 
και χαλαζιακά αδρανή. Διακρίνεται για 
τις υψηλές μηχανικές αντοχές του, την 
ιδιαίτερη αντοχή σε κρούση, τριβή και 
θλίψη για στρώσεις πάχους 5mm έως 
10mm. Έχει εξαιρετικές ρεολογικές 
ιδιότητες, ισχυρή πρόσφυση σε δάπεδα 
από σκυρόδεμα, μωσαϊκό, πολυκαιρι-
σμένα πλακίδια ή πλάκες πεζοδρομίου.
Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δα-
πέδων στην κατηγορία CT-C30-F10-AR2 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το HARD FLOOR εφαρμόζεται σε δά-
πεδα που υπόκεινται σε αναπαλαίω-
ση, αλλά και ως διακοσμητική ενιαία 
επίστρωση σε εσωτερικούς (ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής 5mm) και εξωτερι-
κούς (προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 
10mm) χώρους (εικ. 1-3). Σε δάπεδα 
από σκυρόδεμα, αλλά και σε δάπεδα 
από παλαιωμένα μωσαϊκά, πλακίδια, 
ορυκτά ή πλάκες πεζοδρομίου (εικ. 1), 
δημιουργεί άψογα φινιρισμένη επιφά-
νεια, χωρίς πόρους, με πολύ καλή δυ-
νατότητα εξαέρωσης φυσαλίδων κατά 
την εφαρμογή.
Ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα που 
πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα-
πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, 
αλλά και χώρους υψηλής επισκεψιμότη-
τας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.).

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Υπόλευκο, με δυνατότητα ανάμειξης 
χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C 
96 αποχρώσεων. Οι ανοιχτές αποχρώ-
σεις δημιουργούν όψη πιτσιλωτού γρα-
νίτη, λόγω των μεταλλικών σφαιριδίων 
που εμπεριέχονται στη μάζα του.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, 
απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 
λίπη, λάδια και, αν είναι σκυρόδεμα, να 
ασταρώνεται με μικρομοριακό σταθε-
ροποιητή AQUAFIX (αραιωμένο 1:1 με 
νερό). Μη απορροφητικές επιφάνει-
ες ασταρώνονται με χαλαζιακό αστά-
ρι DS-255 ή DS-290 της DUROSTICK 
πριν από την εφαρμογή. 

Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το HARD FLOOR σε καθα-
ρό δοχείο με νερό (εάν η απόχρωση εί-
ναι εργοστασιακά έτοιμη παρασκευα-
σμένη) σε αναλογία 25kg ανά 4,5-5,0lt 
νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμη-
λών στροφών ή σε καθαρή μπετονιέ-
ρα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιο-
γενής μάζα χωρίς σβώλους. Μετά από 
5 λεπτά αναδεύουμε ξανά για ένα λε-
πτό τουλάχιστον.
{Εάν θέλουμε να δημιουργήσου-
με εμείς μία από τις 96 αποχρώσεις 
DUROCOLOR POWDER-C (χρωστικές 
σε μορφή πούδρας επικαλυμμένες με 
ρητίνες), τότε, αδειάζουμε την απαι-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβου-
λευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.200kg

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

Μορφή - Χρώμα Τσιμεντοειδές κονίαμα - Υπόλευκο

Αποχρώσεις
Μπεζ, Πάγος και άλλες 96 επιλεγμένες, 
βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR 
POWDER-C

Τοξικότητα Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,55±0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 1,90±0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου 2,00mm

Απαίτηση σε νερό 4,5lt σε 25kg κονία

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

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -10°C έως +65°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο 1 ώρα

Χρόνος πήξης (αυτοεπιπέδωσης) 30 λεπτά

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 5mm

Mέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 10mm 

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή 
αδιαβροχοποίησης

Μετά από 3 έως 4 ημέρες

Βατότητα Μετά από 8 ώρες

Τρίψιμο με ηλεκτρικό τριβείο Μετά από 18 ώρες

Αντοχή σε:

• Γήρανση Άριστη

• Oξέα Άριστη (εάν pH > 3)

• Aλκάλια Άριστη

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή σε κάμψη, κατά ΕΝ 13892-2, μετά από: 

•24 ώρες 3,50±0,50 N/mm2

•7 ημέρες 5,00±0,50 N/mm2

•28 ημέρες 10,00±1,00 N/mm2

Αντοχή σε θλίψη, κατά ΕΝ 13892-2, μετά από:

•24 ώρες 10,50±1,00 N/mm2

•7 ημέρες 20,00±2,00 N/mm2

•28 ημέρες 35,00±5,00 N/mm2

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 13892-8, σε:

• πρόσφυση ≥ 2,0±0,10 Ν/mm²

Αντοχή σε τριβή BCA κατά EN 13892-4 152±20μm

εικ. 1

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ 13813

5.1.2 Επίστρωση δαπέδων

CT-C30-F10-AR2
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τούμενη ποσότητα χρωστικών, βά-
σει χρωματολογίου, στο απαιτού-
μενο νερό (κάνοντας προδιάλυση) 
και στη συνέχεια αναδεύουμε έως 
ότου δημιουργηθεί η έγχρωμη μά-
ζα της επιλογής μας}.
Απλώνουμε το υλικό αρχίζοντας από 
μία γωνία του δαπέδου χρησιμοποι-
ώντας μεγάλη λαστιχένια σπάτουλα 
αρμολόγησης (Τ) με κοντάρι ή με-
γάλη οδοντωτή σπάτουλα, βοηθώ-
ντας το υλικό να κατανεμηθεί ισό-
παχα στο δάπεδο. Η απελευθέρωση 
τυχόν φυσαλίδων αέρα επιτυγχάνε-
ται με σκληρή σκούπα οδοκαθαρι-
σμού ή πέρασμα με ακιδωτό ρολό.
Η δημιουργία αρμών διαστολής θε-
ωρείται επιβεβλημένη σε δάπεδα σε 
εξωτερικούς χώρους κάθε 16-20m2 
και σε εσωτερικούς κάθε 40m2 αφή-
νοντας και περιμετρικά αρμό 8mm 
βυθίζοντας κυψελωτό κορδόνι πο-
λυαιθυλενίου με διάμετρο 10mm 
πριν τη σφράγιση με DUROFLEX-PU.
Αφήνουμε το μείγμα να σκληρύνει 
για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κο-
πή των αρμών.
Στο πρώτο 24ωρο, προτείνεται το 
τρίψιμό της με πατόχαρτο Νο80 ή 
Νο60, με σκοπό να εξομαλυνθούν 
τυχόν ατέλειες και να τονιστεί πε-
ρισσότερο η γρανιτέ όψη του.
Μετά από 4 έως 6 ημέρες (ανάλογα 
με τις συνθήκες περιβάλλοντος) και 
αφού το υλικό έχει ωριμάσει και έχει 
στεγνώσει σε βάθος, ερχόμαστε να 
ενισχύσουμε την προστασία στην 
επιφάνεια με την εφαρμογή του πο-

λυουρεθανικού ματ βερνικιού 2 συ-
στατικών DECOFIN POLYURETHANE 
ή του DECOFIN AQUA PU σε δυο 
στρώσεις, με διαφορά 24άρων ωρών 
της δεύτερης από την πρώτη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Το υλικό όταν αρχίσει να πήζει δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν 
αναμειγνύεται ξανά με νερό.
• Η τελική επιφάνεια πρέπει να 
προφυλάσσεται από τον παγετό και 
τις υψηλές θερμοκρασίες και να δια-
βρέχεται για τις επόμενες 24 ώρες.

• Οι χρόνοι που αναφέρονται, αφο-
ρούν σε συνθήκες περιβάλλοντος 
με θερμοκρασία 23°C και σχετική 
υγρασία γύρω στο 50% και εξαρτώ-
νται επίσης από τη φύση του υπο-
στρώματος και το πάχος στρώσης 
του υλικού.
• Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
έντονη υγρασία και χαμηλές θερ-
μοκρασίες, προτείνεται η εφαρμο-
γή του βερνικιού να πραγματοποι-
είται μετά από 7 ημέρες.
• Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με-
τά την εφαρμογή του βερνικιού,  η τε-
λική απόχρωση μεταβάλλεται-σκου-
ραίνει ακόμη και στις ανοικτόχρωμες 
αποχρώσεις. Για να είστε απόλυτα 
σίγουροι για το αισθητικό αποτέλε-
σμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
την εφαρμογή σε ένα μικρό δείγμα 
δοκιμαστικά πριν την τελική εφαρμο-
γή στο σύνολο της επιφάνειας. 
• Ποσότητες των 1.800kg μπορεί 
να παραδοθούν έτοιμες χρωματι-

σμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση 
του χρωματολογίου DUROCOLOR 
POWDER-C (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνυμένο κόστος).
• Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλή-
ρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την 
υγεία και το περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 8,5kg/m2/5mm πάχους 
στρώσης, 17kg/m2/10mm πάχους 
στρώσης.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ανά m2

Υλικά Kατανάλωση Στρώσεις Κόστος

HARD FLOOR 8,5kg 1 10,20 €

Πολυουρεθανικό βερνίκι 
DECOFIN POLYURETHANE*

300gr 2 4,10 €

DUROCOLOR POWDER - C
ανάλογα με την 

απόχρωση
- 0,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 15,00 €/m2

Πιθανά συμπληρωματικά κόστη ανά m2

Ακρυλικό Χαλαζιακό Αστάρι 
DS-255

300-350gr 1 1,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 16,00 €/m2

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος 
των εργατικών εφαρμογής.

* Eναλλακτικά προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA  
με ενδεικτικό κόστος εφαρμογής 3,78 €/m2 ή του πολυουρεθανικού βερνικιού  

DECOFIN AQUA PU  με ενδεικτικό κόστος εφαρμογής 3,90 €/m2.

εικ. 2

εικ. 3
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