
5.1.2 Επίστρωση δαπέδων
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Tα QUARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά 
αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες 
(0,7-8mm), αποχρώσεις και σχήματα, 
για εφαρμογή σε διακοσμητικές επι-
στρώσεις και κατασκευές.
Έχουν διαβαθμισμένη κοκκομετρία, 
υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας 
Mohs και έχουν υποστεί καθαρισμό και 
ξήρανση βιομηχανικά.
Είναι χημικά αδρανή, με μηδαμινή απορ-
ρόφηση νερού, δεν επηρεάζονται από τις 
χημικές ιδιότητες των πάσης φύσεως 
συνδετικών υλικών.
Έχουν υψηλή αντοχή στην τριβή, δεν 
αλλοιώνονται ούτε αποχρωματίζονται με 
την πάροδο του χρόνου και τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, όπως τα ασβεστο-
λιθικά αδρανή.
Η μορφολογία των κόκκων τους τα καθι-
στά κατάλληλα και πλήρως συμβατά για 
προσμίξεις με συνδετικές ρητίνες, όπως 
είναι η εποξειδική QUARTZ DECO EPOXY 
ή η υβριδική QUARTZ DECO HYBRID της 
DUROSTICK. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αρκετές είναι οι εφαρμογές των απο-
χρώσεων των QUARTZ DECO σε πλήθος 
αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών προ-
τάσεων σε δάπεδα και τοίχους.
Προσφέρονται σε επιλεγμένες απο-
χρώσεις, παρμένες από την άμμο της 
θάλασσας, καθώς και συνδυασμούς 
άσπρου και μαύρου.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες 
από 0,7mm έως 8mm με την εποξειδική 
ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY είναι ιδα-

DUROSTICK QUARTZ DECO Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών

νικά για τη δημιουργία αντιολισθηρών 
χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής 
που αντέχουν στην τριβή που προκαλεί-
ται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες 
από 0,7mm έως 2mm με την υβριδική 
ρητίνη QUARTZ DECO HYBRID είναι 
ιδανικά για εσωτερικές και εξωτερικές 
τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουρ-
γία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής 
και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση 
και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομε-
τρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των 
κοκκομετριών) διαφέρει, ανάλογα την 
αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη 
θέση της επιφάνειας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στατικά 
επαρκές, επίπεδο, απαλλαγμένο από 
σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, λάδια και 
απόλυτα στεγνό. Η υγρασία του υπο-
στρώματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 5%, ενώ η σχετική υγρασία στο χώρο 
εφαρμογής να είναι μικρότερη από 65%. 
Εάν η εφαρμογή αφορά σε δάπεδο που 
δεν είναι απόλυτα επίπεδο και πρέπει να 
επιπεδωθεί σε πάχη 1-2cm, προτείνεται 
η εφαρμογή της εύκαμπτης, ταχύπηκτης, 
τσιμεντοειδούς βάσης κόλλας (C2TE/
S1) DUROFAST FLEX της DUROSTICK. 
Εάν απαιτείται επιπέδωση σε μεγαλύ-
τερα πάχη, από 2-5cm, χρησιμοποι-
ήστε την ινοπλισμένη τσιμεντοκονία 
DUROSTICK D-6, αφού προηγουμένως 
ασταρώσετε με ακρυλικό γαλάκτωμα ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος και την κοκκομετρία 
των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO.
Για κοκκομετρίες άνω των 2mm, η κατανάλωση του μείγματος 
είναι 7-13kg/m2, ενώ για κάτω των 2mm, η κατανάλωση του 
μείγματος είναι 3-5kg/m2.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας, για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα.

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 τη συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Kοκκομετρίες >2mm: Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.050kg 
Kοκκομετρίες <2mm: Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.080kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα
Χαλαζιακά αδρανή σταθερής κοκκομετρικής  
διαβάθμισης 8 σταθερών αποχρώσεων,  
με δυνατότητα ανάμειξης

Αποχρώσεις

 MC1 Mediterranean Coast - Μεσογειακή ακτή 25kg  
(κοκκομετρίας από 2-4mm)

AM2 Aegean Mosaic - Μωσαϊκό Αιγαίου 25kg 
(κοκκομετρίας από 4-8mm)

RM3 River Mouth - Εκβολή ποταμού 20kg
(κοκκομετρίας από 1-2mm)

IS4 Island Seaside - Νησιωτική Ακρογιαλιά 20kg
(κοκκομετρίας από 1-2mm)

TB5 Total Black - Μαύρο 20kg 
(κοκκομετρίας από 0,7-2mm)

PW6 Pure White - Λευκό 20kg
(κοκκομετρίας από 0,7-2mm)

SH7 Stone Hill - Πετρώδης Λόφος 20kg
(κοκκομετρίας από 0,7-1,7mm)

RC8 Rocky Canyon - Βραχώδες Φαράγγι 20kg
(κοκκομετρίας από 1-2mm)

Κοκκομετρίες 8 διαφορετικές, από 0,7-2mm ή από 2-8mm

Σύσταση SiO
2

Σκληρότητα κατά Mohs 6-7

Περιεχόμενη υγρασία 0%

Ειδικό βάρος 1,45±0,5kg/lt
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D-20 της DUROSTICK. H χύτευση του 
υλικού ακολουθεί όσο το γαλάκτωμα 
είναι νωπό. Λείες ή μη απορροφητικές 
επιφάνειες, σε δάπεδα, τοίχο ή οροφή, 
προετοιμάζονται με χαλαζιακό αστάρι 
DS-290 της DUROSTICK. 

2. Εφαρμογή
Η αναλογία ανάμειξης των QUARTZ 
DECO με την εποξειδική ρητίνη QUARTZ 
DECO EPOXY, χωρίς διαλύτες ή με την 
υβριδική QUARTZ DECO HYBRID, δια-
φέρει, ανάλογα με τις κοκκομετρίες.
Για εφαρμογή σε δάπεδα: Σε κατάλληλο 
σε μέγεθος δοχείο αδειάζουμε το μείγμα 
ρητίνης QUARTZ DECO EPOXY (ακολου-
θώντας τις οδηγίες που αναγράφονται 
στη συσκευασία της) και προσθέτουμε 
τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO 
αναδεύοντας, έως ότου ομογενοποιη-
θούν πλήρως. Η αναλογία ανάμειξης του 
QUARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά 
αδρανή QUARTZ DECO για κοκκομετρίες 
άνω των 2mm είναι 10/100, ενώ για κάτω 
των 2mm είναι 12,5/100 κατά βάρος. 
H εφαρμογή του μείγματος (QUARTZ 
DECO EPOXY + QUARTZ DECO) γίνεται 
με μεταλλική σπάτουλα με στρογγυλε-
μένες άκρες. Πιέζουμε το μείγμα στην 
επιφάνεια εφαρμογής, φροντίζοντας να 
μην αφήνουμε κενά και περισσεύματα. 
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής 
και αφού η επιφάνεια είναι βατή (μετά 
από τουλάχιστον 24 ώρες) και καθαρή 
από σκόνες, εφαρμόζουμε ως έχει ένα 
εκ των τριών βερνικιών της DUROSTICK. 
DECOLUX ακρυλικό βερνίκι γυαλιστε-
ρό ενός συστατικού, WATERPROOF 
400 πολυουρίας (σατινέ ή γυαλιστερό)  
2 συστατικών, DECOFIN POLYURETHANE 
ματ 2 συστατικών. Με την εφαρμογή τους 
δημιουργείται ισχυρό φιλμ προστασίας, 
με ιδιαίτερη αντοχή στην UV ακτινοβολία 
και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις 
εξωτερικές επιφάνειες. 

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής χα-
λαζιακών δαπέδων: Έως 3mm για 
κοκκομετρίες 0,7-2mm, έως 5mm για 
κοκκομετρίες 2-4mm και έως 10mm 
για κοκκομετρίες 4-8mm.
Για εφαρμογή σε τοίχους και οροφές: 
Σε κατάλληλο σε μέγεθος δοχείο 
αδειάζουμε τη ρητίνη QUARTZ DECO 
HYBRID (ακολουθώντας τις οδηγίες 
που αναγράφονται στη συσκευασία της) 
και προσθέτουμε τα χαλαζιακά αδρανή 
QUARTZ DECO αναδεύοντας, έως ότου 
ομογενοποιηθούν πλήρως. Η αναλογία 
ανάμειξης του QUARTZ DECO HYBRID 
με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO 
για κοκκομετρίες κάτω των 2mm είναι 
33/100 κατά βάρος. 
H εφαρμογή του μείγματος (QUARTZ 
DECO HYBRID + QUARTZ DECO) γίνεται 
με μεταλλική σπάτουλα με στρογγυλε-
μένες άκρες, πιέζοντας το μείγμα υπό 
γωνία 15̊  για ευκολία στο ‘στρώσιμο’. 
Η εφαρμογή γίνεται από κάτω προς τα 
επάνω ή δουλεύοντας προς την ίδια 
κατεύθυνση, χωρίς να αφήνονται κενά 
και περισσεύματα.
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 
3mm για κοκκομετρίες 0,7-2mm.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ -  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Δεν συνιστάται η χρήση των χαλαζι-

ακών αδρανών QUARTZ DECO κοκ-
κομετρίας άνω των 2mm σε τοίχους 
και οροφές. 

•  Πριν την ανάμειξή τους με τις συνδε-
τικές ρητίνες, βεβαιωθείτε ότι είναι 
εντελώς στεγνά, όπως διατίθενται 
στην εργοστασιακά σφραγισμένη 
συσκευασία τους.

•  Συνιστάται η επιλογή χαλαζιακών 
αδρανών QUARTZ DECO από την 
ίδια παρτίδα παραγωγής, για τη δι-
ασφάλιση ομοιόμορφου αισθητικά 
αποτελέσματος.
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ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
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