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DUROSTICK D-46 
 
 
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς 

 
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 
Έτοιμος, λευκός, ταχύπηκτος επισκευαστικός 
σοβάς. Δουλεύεται εύκολα, έχει ισχυρή πρό-
σφυση και αντοχή. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία 
με τους σοβάδες τελικής στρώσης γι αυτό και εί-
ναι κατάλληλος και για μερεμέτια σε ήδη υπάρ-
χουσες σοβατισμένες επιφάνειες που έχουν υ-
ποστεί φθορές.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/W0 
κατά ΕΝ 998-1. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ο σοβάς D-46 είναι κατάλληλος για την αποκα-
τάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε 
σοβάδες και την επιδιόρθωση σπασμένων γω-
νιών. Αντικαθιστά τον σοβά τελικής στρώσης, ό-
ταν υπάρχει πίεση χρόνου. Καλύπτει οπές περι-
μετρικά σε διακόπτες και πίνακες που παρουσιά-
ζονται μετά το πέρας ηλεκτρολογικών εργασιών. 
Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από τις 
εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών 
και πλακάδων. Η αποτελεσματικότητά του στις 

καθημερινές ανάγκες του ελαιοχρωματιστή το 
καθιστά απαραίτητο εργαλείο του. Η προσθήκη 
βελτιωτικής ρητίνης 250ml DUROMAX ή 1lt α-
κρυλικού γαλακτώματος D-20 στο νερό ανάμει-
ξης των 25kg D-46, αυξάνει τις μηχανικές αντο-
χές του κονιάματος, την πρόσφυση, την αντοχή, 
τη στεγανότητα και βελτιώνει την πλαστικότητα. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, 
οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλ-
λαγμένες από σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραί-
τητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή 
του σοβά. 
Εφαρμογή 
Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με 
νερό, σε αναλογία 25kg D-46 προς 5,0 -5,5lt 
νερό, χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό 
δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών με το κα-
τάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης 
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ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς δια-
στρώνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο και τρίβε-
ται με τριβίδι, ύστερα από 30-40 λεπτά. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης. 
 
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. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Η προσθήκη βελτιωτικών πρόσθετων μεταβάλ-
λει τον χρόνο πήξης του σοβά. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg 
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