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Κόλλα μαρμάρων & γρανιτών  
 

 
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 ο 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  
Λευκή κόλλα για τη συγκόλληση μαρμάρων και 
γρανιτών, ενισχυμένη με ρητίνες. Διακρίνεται για 
την πολύ ισχυρή της πρόσφυση, την αρχική και 
τελική συγκολλητική της δύναμη. Μετά την 
πλήρη σκλήρυνσή της, αντέχει στην υγρασία και 
τον παγετό. Δεν λεκιάζει τα λευκά και ανοιχτό-
χρωμα μάρμαρα.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2Τ κατά ΕΝ 
12004. (ΕΒΕΤΑΜ/Αρ. Πιστοπ. 3675).  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η DUROSTICK D-23 είναι κατάλληλη για επι-
στρώσεις μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους, 
δάπεδα, σκάλες (εικ. 1) τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανική 
για επενδύσεις σκαπιτσαριστών μαρμάρων και 
πετρών σε καλύψεις όψεων (εικ. 2). Παρέχει άρι-
στη συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες 
πλάκες δαπέδων που υπόκεινται σε ιδιαίτερη κα-
ταπόνηση. Η προσθήκη ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑ-
ΚΤΩΜΑΤΟΣ της DUROSTICK στο νερό ανάμει-
ξης, σε αναλογία 1:1, ή DUROMAX σε αναλογία 

1:5, βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, ώ-
στε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ομά-
δας S1 (εύκαμπτη κόλλα), σύμφωνα με το πρό-
τυπο ΕΝ 12002. Έτσι, είναι κατάλληλη για ορθο-
μαρμαρώσεις ύψους έως 3m και πάχους 1-3cm, 
αποφεύγοντας τη μηχανική στήριξη με ‘τζινέτια’. 
H ελαστικοποιημένη κόλλα είναι κατάλληλη για 
συγκόλληση μαρμάρων και πλακών σε ενδοδα-
πέδια θέρμανση, καθώς και σε υποστρώματα 
που υπόκεινται σε έντονες συστολοδιαστολές.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
H επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι κα-
θαρή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, 
χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν 
από την εφαρμογή. Οι εύθρυπτες επιφάνειες και 
τα απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να α-
σταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή 
AQUAFIX ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ D-20 της 
DUROSTICK αραιωμένο σε καθαρό νερό, σε α-
ναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 2 μέρη νερό, 
προκειμένου να επιτύχουμε άρρηκτη συγκόλ-
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ληση. Σε βεράντες, ταράτσες, ακολουθεί η εφαρ-
μογή του HYDROSTOP FLOOR, σε 2-3 επάλλη-
λες στρώσεις σταυρωτά, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η στεγανότητα του υποστρώματος.  
Εφαρμογή  
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε κα-
θαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 2 μέρη νερό 
προς 5 μέρη κονία (7,0-7,5lt νερό προς 25kg κο-
νία), αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στρο-
φών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής 
μάζα, χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα να 
ωριμάσει για 5-10 λεπτά και ανακατεύουμε πε-
ριοδικά, χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού. 
Απλώνουμε την κόλλα με μυστρί και στη συνέ-
χεια χτενίζουμε με οδοντωτή σπάτουλα όση επι-
φάνεια χρειάζεται για να εργαστούμε τα επόμενα 
10-20 λεπτά (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), 
αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία `πέτσας'. Τέ-
λος, τοποθετούμε τα μάρμαρα στην επιλεγμένη 
θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο 
σφυρί.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
4-7kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού 
της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας 
και τις διαστάσεις των μαρμάρων και των πλα-
κών. 
 
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  
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


