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D-80 HYDROSTOP elastic Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα

6.4 Ακρυλικά χρώματα για σοβά & μπετόν

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, 
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές κάθε-
τες επιφάνειες - τοίχους. Εφαρμόζεται σε 
νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύ-
πτει τριχοειδή και μικρορωγμές και ‘απο-
τρέπει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακί-
ζει τις επιφάνειες παραμένοντας ελαστι-
κό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά 
ανθεκτικό στις απότομες θερμοκρασιακές 
μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια (εικ. 1), 
τη διαρκή υγρασία, το χιόνι και τον παγετό 
(εικ. 2), σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 
περιβάλλον. Με υψηλή λευκότητα και με-
γάλη καλυπτικόπτητα, χαρίζει διαχρονικά, 
άψογα φινιρισμένες τελικές επιφάνειες. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το D-80 HYDROSTOP elastic είναι ιδανι-
κό για κάθε είδους νέα ή ήδη βαμμένη τοι-
χοποιία από σοβά και μπετόν σε περιοχές 
όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες (ατμοσφαιρικοί ρύποι, κτίσματα σε 
παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές).

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμα-
ροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλ-
λαγμένες από σαθρά υλικά και να έχουν 
περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την 
κατασκευή τους. 
Για νέες επιφάνειες από μπετόν, 
φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λά-
δια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο κα-
θαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟ. Ακολούθως, επαλείφουμε 2 
επιστρώσεις 1mm, με τον αναστολέα 
διάβρωσης RUST FREE POWDER της 
DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου 
οπλισμού. Αφού στεγνώσει, καλύπτου-
με τα σημεία με επισκευαστικό κονία-
μα DUROFIX ή με θιξοτροπικό επισκευ-
αστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER 
MORTAR RAPID της DUROSTICK. 
Τέλος, ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑ-
ΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της 
DUROSTICK ή white spirit.
Για νέες επιφάνειες από μαρμαρο-
σοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 
και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣ-
ΤΑΡΙ 100% ή με μικρομοριακό σταθε-
ροποιητή AQUAFIX ή AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 
της DUROSTICK. 
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε 

STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, POWDER 
COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR 
της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, 
ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας 
και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. 
Ακολουθεί αστάρωμα της τοιχοποιίας.
Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφά-
νειες, αρκούν 2 επιστρώσεις με D-80 
HYDROSTOP elastic. 
Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά 
και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδι-
ασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για 
νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με 
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK. 
Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού 
αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώ-
νονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μι-
κρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX  της 
DUROSTICK. 
Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με τα-
χύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειες από 
μπετόν με επισκευαστικό τσιμεντοκονί-
αμα D-55 της DUROSTICK και στη συνέ-
χεια ασταρώνονται. 
Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συ-
στολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρ-
μογή του υδαταπωθητικού εύκαμπου 
σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC 
ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσι-
μεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσεων 
MEGAFIX της DUROSTICK.
 Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε 
κάσες πορτών και παραθύρων, χρη-
σιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελα-
στομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU 
ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστι-
κό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 
αποχρώσεων της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή
To HYDROSTOP D-80 αραιώνεται με νερό, 
σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπό-
στρωμα, αναδεύοντας καλά. Οι βάσεις 
DARK, TRANSPARENT αραιώνονται με 
νερό σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με 
ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επι-
στρώσεις.  Η δεύτερη επίστρωση ακο-
λουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Tα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και 
διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως με-
τά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/6-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον 
παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

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.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χα-
μηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή 
παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg (3lt) (σε παλέτα 120 δοχείων) 
Δοχείο 15kg (10lt) (σε παλέτα 48 δοχείων)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρώμα Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR 
(σε συσκευασία σύριγγας των 20 ml) που δημιουργούν 
120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Οι βάσεις PAL, DARK, 
TRANSPARENT, χρωματίζονται μέσω του συστήματος 
COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.

Αντοχή στο πλύσιμο > 22.000 κύκλους (κατά DIN 53778)

Φράγμα ενανθράκωσης 
(ΕΝ 1062-6) 

Εκτιμώμενη τιμή ισοδύναμη πάχους αέρα sd 200-250m

Στιλπνότητα Ματ

Xρόνος στεγνώματος Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +8°C έως +35°C

Εύφλεκτο Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το 
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 gr/lt (2010).
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 gr/lt Π.Ο.Ε..
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