
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK 52,5 PLUS 
 
 
Yδραυλικό συνδετικό με βάση το τσιμέντο 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Yδραυλικό συνδετικό με βάση το τσιμέντο, για 
την παρασκευή κονιαμάτων, αναμεμειγμένο με 
ενισχυτικά πρόσθετα. Παρέχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής και ασύγκριτη αντοχή στις κατασκευές 
που χρησιμοποιείται. Διακρίνεται για τη μεγάλη 
αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, την αντοχή 
του σε τριβές, καθώς και τη μείωση που προκα-
λεί στις διαβρωτικές επιθέσεις του νερού, ελαχι-
στοποιώντας την ικανότητά του να διεισδύει και 
να διαβρώνει τα τσιμεντοκονιάματα.  
Διατίθεται σε λευκό και γκρι χρώμα.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
•Εξαιρετικών αντοχών 
•Υψηλών προδιαγραφών 
•Πολλαπλών εφαρμογών 
•Σταθερής σύνθεσης 
Οικονομική συσκευασία. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROSTICK 52,5 PLUS προσφέρεται για 
παρασκευή κορυφαίας ποιότητας κονιαμάτων ε-
πισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λου-
κιού, αποκατάστασης σοβά, λάσπης χτισίματος, 
τσιμεντοκονίες δαπέδων που πρόκειται να επεν-
δυθούν με πλακάκια, μάρμαρα, παρκέ, πατητή 
τσιμεντοκονία κ.ά. Ιδανικό για μικροεπισκευές, 
μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμέ-
νων και για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση 
λευκού ή γκρι τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε ο-
ποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυ-
ξάνοντας τις αντοχές του. Η επιλογή των χρωστι-
κών DUROCO-LOR POWDER-C (ανόργανα ο-
ξείδια σε μορφή πούδρας, επικαλυμμένα με βι-
νυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥ-
ΚΟΥ 52,5 PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλο-
γές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφόρων 
τύπων έγχρωμων κονιαμάτων. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
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Tο υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο 
από σκόνες και σαθρά σημεία και να διαβρέχεται 
επιμελώς ή να ασταρώνεται με μικρομοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK πριν 
από την εφαρμογή.  
Εφαρμογή 
Ανάλογα με την εφαρμογή, δύναται να αναμει-
χθεί όπως το κοινό τσιμέντο με κάθε είδους α-
δρανές (άμμο, χαλίκι κλπ.) αλλά και με ασβέστη 
ή DUROLIT της DUROSTICK (αντικαθιστά τον 
ασβέστη) καθώς και με βελτιωτικά πρόσμικτα D-
20, DUROSTOP ή DUROMAX της DUROSTICK 
στο νερό ανάμειξης σε αναλογία 1:1 έως 1:5, 
που αυξάνουν την ευκαμψία, την πρόσφυση και 
τη στεγανότητα των τσιμεντοκονιαμάτων και των 
ασβεστοκονιαμάτων. 
 

 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την εφαρμογή. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Ένας κάδος 10lt διαθέτει χωρητικότητα περί-
που 16kg άμμου. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. των 4kg 
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AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
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