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DUROSTICK DS-200 Αδιάβροχη ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα

4.1 Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρή ελαστική κόλλα σε μορφή πά-
στας, άοσμη, χωρίς διαλύτες, έτοιμη 
προς χρήση. 
Η ειδική της σύνθεση μειώνει τους 
κτυπογενείς θορύβους, αντέχει στην 
υγρασία και την παλαίωση. Παρέχει 
ισχυρή πρόσφυση σε απορροφητικά ή 
μη υποστρώματα ακόμη και χωρίς αστά-
ρι, με την προϋπόθεση να μην είναι εύ-
θρυπτα. Διατηρεί την αρχική της ελα-
στικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συ-
γκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται 
σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 
κατά EN 204/205.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης 
και συγκόλλησης σε σχέση με τις πο-
λυουρεθανικές κόλλες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η κόλλα DUROSTICK DS-200 είναι κα-
τάλληλη για τη συγκόλληση κάθε εί-
δους ξύλινου παρκέτου πάνω σε μπε-
τόν, μωσαϊκό, κεραμικά πλακάκια, 
μάρμαρα, ασταρωμένη ή γαλβανισμέ-
νη λαμαρίνα και MDF. Ιδανική για συ-
γκόλληση ξύλινων σοβατεπί καθώς και 
για τη συγκόλληση μεγάλων διαστάσε-
ων ξύλινων σανίδων κάθε σκληρότητας. 
Συνιστάται και για χρήση σε ενδοδαπέ-
δια θέρμανση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το υπόστρωμα πρέπει να τριφτεί και να 
καθαριστεί επιμελώς με βιομηχανική 
σκούπα αναρρόφησης και να είναι απαλ-
λαγμένο από λάδια και σαθρά σημεία.
Γυαλιστερά υποστρώματα (πλακίδια 
σμαλτωμένα) θα πρέπει να τριφτούν 
και να ξεπλυθούν με νερό ή να αυξή-
σουμε την πρόσφυση με το χαλαζιακό 
αστάρι DS-260 QUARTZ PRIMER για 
ξύλα και μέταλλα.
Τσιμεντοκονίες που δεν είναι επίπε-
δες, εξομαλύνονται με το ταχύπηκτο 
αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 
δαπέδων DUROSTICK D-65 (1-10mm/
στρώση) ή D-64 (3-30mm/στρώση). 
Εάν η εφαρμογή είναι σε ισόγειο και 

υπάρχει υποψία ανερχόμενης υγρα-
σίας ή εύθρυπτο δάπεδο, επιβάλλε-
ται η επικάλυψη της τσιμεντοκονίας ή 
του αυτοεπιπεδούμενου με 3 επάλλη-
λες επιστρώσεις HYDROSTOP FLOOR 
(στεγανωτικό κονίαμα δαπέδων) της 
DUROSTICK, αφού προηγηθεί επιμε-
λής διαβροχή της επιφάνειας με ΑΚΡΥ-
ΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ή D-20 σε αναλο-
γία 1:2 με νερό.
2. Εφαρμογή
Σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπό-
στρωμα,’χτενίζουμε’την κόλλα ομοι-
όμορφα με οδοντωτή σπάτουλα, τό-
ση όση χρειάζεται για να εργαστούμε 
έως 10 λεπτά, ανάλογα με τις καιρι-
κές συνθήκες. Πιέζουμε τα τμήματα 
του ξύλινου δαπέδου σταθερά επάνω 
στην κόλλα, έτσι ώστε η κάτω πλευρά 
του να καλυφθεί πλήρως. Τα τμήματα 
μπορούν στη συνέχεια να ενωθούν με-
ταξύ τους, χρησιμοποιώντας σφυρί και 
τάκο κρούσης. Για κολυμβητά δάπεδα 
με εγκοπές και υποδοχές απλώνουμε 
την κόλλα και στις 2 πλευρές και τις πι-
έζουμε μεταξύ τους, έτσι ώστε να γίνει 
ελαφρώς εμφανής. Αφήνουμε 8-12mm 
απόσταση περιμετρικά από τον τοίχο 
έως το ξύλινο δάπεδο (αρμό διαστο-
λής). Συνιστάται για τη σφράγιση των 
κενών να χρησιμοποιείται DUROWOOD 
DS POLYMER 10 επιλεγμένων απο-
χρώσεων ξύλου σε φύσιγγα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
•Δεν συνιστάται η συγκόλληση σε μη 
πορώδη υλικά, π.χ. ξύλινα παρκέτα με 
γυαλισμένα μάρμαρα ή πλακίδια, εκτός 
αν τριφτούν επιφανειακά.
•Δεν είναι κατάλληλη η συγκόλληση 
για ξύλα, όπως: οξιά, σφένδαμο και 
μπαμπού.
•Δεν συνιστάται η εφαρμογή της 
κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των 
+8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η 
θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει 
κάτω από τους + 4°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται άμε-
σα με βρεγμένο και στιφτό σφουγγάρι. 
Ξεπλένουμε τα εργαλεία και τα χέρια 
μας με χλιαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)  
Μορφή - Χρώμα Θιξοτροπική πάστα - Mπεζ

Ρητίνη Ακρυλικής βάσεως πολυμερές

Ειδικό βάρος 1,35±0,05kg/lt

Ιξώδες 160000±15000 cP (spindle 7/20 rpm)

Στερεά κατά βάρος 70-75% w/w

pH 6,8±0,5

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +10°C έως +30°C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30°C έως +100°C

Βατότητα Μετά από 24-48 ώρες

Χρόνος διάστρωσης Περίπου 10 λεπτά

Ελαστικότητα Εξαιρετική

Αντοχή στην υγρασία Πολύ καλή

Εγκρίσεις/πρότυπα
Κόλλα ξύλινων δαπέδων σύμφωνα με DIN 281
Πληροί τις απαιτήσεις ΕΝ 204/205 κατηγορία D3/D4

Εύφλεκτο Όχι

Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 7 ημέρες          >10,0 Ν/mm2 (Σύμφωνα με ΕΝ 204/205)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,7-0,9kg/m² κατά την εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα Β3 ή 
Β6. Η κατανάλωση ποικίλει ανάλογα με το υπόστρωμα και τον 
τύπο του ξύλινου δαπέδου.
Για συγκόλληση σανίδων μεγάλου μήκους ή πλάτους ή σε ανι-
σόπεδα υποστρώματα χρησιμοποιούμε οδοντωτή σπάτουλα με 
μεγαλύτερες εγκοπές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες απο-
θήκευσης, προστατευμένη από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συ-
νιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το 
δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 15kg

ΕΝ 204/205

D3/D4


