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STUCOFIX ELASTIC PUTTY

6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ελαστομερής στεγανοποιητικός στό-
κος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος 
προς χρήση, άοσμος, χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτε-
ρική χρήση, δουλεύεται εύκολα και εί-
ναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προ-
σφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώ-
δεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλι-
κό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επι-
φάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδια-
λυτά χρώματα, χωρίς αστάρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Άριστη πρόσφυση σε όλα  

τα απορροφητικά υποστρώματα
•  Δεν επηρεάζεται από  

τα αλκάλια του τσιμέντου
•  Μεγάλη γεμιστική ικανότητα  

και ελαστικότητα
•  Σφράγιση και στεγανοποίηση εύκο-

λα, γρήγορα, οικονομικά
•  Θιξοτροπικό, δεν ‘κρεμάει’,  

δεν ρηγματώνει
• Στεγνώνει γρήγορα
• Ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο
•Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευ-
κολία
•  Χρωματίζεται με σύριγγες 

DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το STUCOFIX ELASTIC PUTTY καλύπτει 
πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγι-
σης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, 
σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τού-
βλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύ-
λο, MDF κ.ά.
Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: 
Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγ-
μών, καθώς και στοκάρισμα οπών από 
βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρι-
σμα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανί-
δων, πριν τη βαφή τους.
dB BLOCK: Σπατουλάρισμα του ηχομο-
νωτικού υλικού, χωρίς αστάρι, προκει-
μένου να ακολουθήσει η βαφή του με 
ελαστομερή χρώματα.

Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: 
Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm 
σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμ-
φάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και 
βάθους άνω των 10mm προηγείται το-
ποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρ-
μών. Κατάλληλος και ως στόκος σπα-
τουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοί-
χους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδα. 

Ρωγμές σε ταράτσες: 
Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, 
καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια 
μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, 
σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανο-
ποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά 
(Νο39, TECHNOPROOF, DS-220), πο-
λυουρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-
PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP 
ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία Επιφάνειας
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθε-
ρό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκό-
νες, λάδια, μούχλα, σαθρά σημεία. Οι 
γυψοσανίδες και οι τσιμεντοσανίδες 
είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με 
μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX 
της DUROSTICK αραιωμένο έως 50% 
με νερό.

2. Εφαρμογή
Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, ‘τρα-
βηχτά’ με σπάτουλα, σε πάχος έως 
1mm ανά στρώση. Τυχόν ‘σπαθιές’ 
στην επιφάνεια, εξομαλύνονται δου-
λεύοντας με τη σπάτουλα (πάτημα), 
αμέσως μετά την εφαρμογή. 
Αν ο στόκος στεγνώσει, ΄σβήνουμε’ 
‘σπαθιές’ ή ‘γρέζι’ από την επιφάνεια, 
αποχαρτάροντας ελαφρά με γυαλό-
χαρτο Νο150. Ακολουθεί και δεύτερη 
στρώση (εφόσον χρειάζεται), τρίβεται 
ελαφρά την επόμενη μέρα με γυαλό-
χαρτο Νο120 ή Νο150, ξεσκονίζεται 
καλά (η επιφάνεια) και βάφεται.

Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών  
& εξομάλυνσης επιφανειών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι. 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή.
Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 
5x5mm. 
Ως υλικό εξομάλυνσης: 1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 
18 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

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg, 15kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάση Ακρυλικό πολυμερές 

Μορφή - Χρώμα Πάστα - Λευκό 

Ειδικό βάρος 1,45±0,05kg/lt

Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα Περίπου 30 έως 60 λεπτά

Χρόνος στεγνώματος
3 έως 6 ώρες, ανάλογα με το βάθος  
του αρμού και την υγρασία 

Χρόνος βαφής 24 ώρες μετά το σπατουλάρισμα 

Θερμοκρασία εφαρμογής
Από +5˚C έως +35˚C  
(έως 70% σχετική υγρασία) 

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30˚C έως +80˚C

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.


