ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DUROSTICK D-18
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού όψεων, με
βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες. Έχει υψηλή
ανθεκτικότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micro technology).
Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει
και παραμένει διαυγές, χωρίς να κιτρινίζει. Δεν
κολλάει μετά το στέγνωμά του, προστατεύει τις
επιφάνειες από την απορρόφηση υγρασίας και
λεκέδων και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας
και πρασινίλας. Δεν επηρεάζει τη διαπνοή και
την όψη των δομικών στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται και διατηρεί τις ιδιότητές του για τουλάχιστον 10 χρόνια.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Είναι γεγονός ότι η παρουσία υγρασίας στα δομικά στοιχεία (σε ποσοστό πάνω από 5%) μειώνει τη θερμομονωτική ικανότητα του κτιρίου.
Ο συνδυασμός αδιαβροχοποίησης και διαπνοής
που παρέχεται με την εφαρμογή του D-18, εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας

για θέρμανση, αλλά και αποφυγή συμπύκνωσης
υδρατμών εσωτερικά.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-18 προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τον σοβά και το μπετόν από την
ενανθράκωση που οδηγεί στη βαθμιαία αποσάθρωσή τους. Αντικαθιστά το αστάρωμα και τη
βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, σε άβαφες επιφάνειες παραθαλάσσιων κτιρίων όταν η
λευκότητα του σοβά είναι ικανοποιητική.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται δυνατότητα
πλήρους διαπνοής του σοβά, διασφαλίζοντας υγιεινή διαμονή. Είναι απαραίτητο για την προστασία έγχρωμων σοβάδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά
πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες

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.
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από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 ημέρες από την κατασκευή τους. Πριν
από την εφαρμογή του D-18, συνιστάται να προστατεύονται πόρτες και παράθυρα, ενώ τυχόν
λεκέδες από το υλικό να απομακρύνονται άμεσα
είτε με white spirit είτε με DUROSTICK
THINNER 101.
Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε
να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. Στη συνέχεια, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης
RUST FREE POWDER της DUROSTICK όλα τα
σημεία ακάλυπτου οπλισμού. Κατόπιν επισκευάζουμε με D-55, DUROFIX ή DS-245 POWER
MORTAR RAPID της DUROSTICK.
Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60.
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε 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.
Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) της
DUROSTICK.
Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, επισκευάζονται με ταχύπηκτο σοβά
D-32, ενώ οι αντίστοιχες επιφάνειες από μπετόν
με
επισκευαστικό
κονίαμα
D-55
της
DUROSTICK.
Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες
πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε βαφόμενο ακρυλικό στόκο, DUROFLEX-PU ή DS
POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.
Εφαρμογή
Το D-18 εφαρμόζεται ως έχει, με πινέλο, ρολό ή
ψεκαστήρα κήπου, σε μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 επάλληλες επιστρώσεις.Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμη νωπή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
200-400 ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε
πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από
την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους
χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο
για την υγεία.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt
Δοχείο 15lt

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINΝER 101 της
DUROSTICK ή white spirit, αμέσως μετά τη
χρήση τους.
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DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ &
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,
Φαξ: 2310 797 367
Εmail: info@durostick.gr
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