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D-59  
 
 
Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών 

 
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 
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, 
διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, φιλικό προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει εξαιρετική 
διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφα-
νειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των 
επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και 
δεν κιτρινίζει. Προστατεύει για τουλάχιστον 10 
χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υ-
γρασίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμά-
των από παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και 
πρασινάδας και ‘εμποδίζει’ την εναπόθεση της 
λασποβροχής. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το D-59 είναι κατάλληλο για την προστασία κε-
ραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων. 
Εφαρμόζεται σε πορώδη αλκαλικά και μη υπο-
στρώματα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοειδείς 
ρωγμές έως 0,2mm σε κεραμοσκεπές, διακο-
σμητικά κεραμικά τούβλα, πήλινες γλάστρες, 
αλλά και σε τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσανίδες, 
διακοσμητικούς τσιμεντόλιθους κ.ά. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, 
απορροφητικές, απαλλαγμένες από λασπο-
βροχή, σκόνες, μούχλα κ.ά. Σε κεραμοσκεπές, 
διακοσμητικά τούβλα που έχουν προσβληθεί 
από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), 
προηγείται καθαρισμός με το ισχυρό καθαρι-
στικό υγρό μούχλας DUROSTICK D-95 
CLEANER, με χρήση πλυστικού μηχανήματος ή 
τρίβοντας με σκληρή βούρτσα. 
 
2. Εφαρμογή 
Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. 
Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, φαρδύ πινέλο ή 
ψεκαστήρα από απόσταση 30-40cm, σε μία επί-
στρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές επι-
στρώσεις, νωπό σε νωπό. Βεβαιωθείτε ότι κατά 
την εφαρμογή της κάθε στρώσης το υλικό εφαρ-
μόζεται ομοιόμορφα έτσι ώστε να μην δημιουρ-
γείται περίσσευμά του στην επιφάνεια. 
Τηρήστε απαραίτητα τις παραπάνω οδηγίες κα-
θώς η μη τήρησή τους πιθανόν να οδηγήσει σε 
εμφάνιση λευκών κηλίδων στην επιφάνεια του 
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κεραμιδιού που ‘αλλοιώνουν’ αισθητικά την εμ-
φάνισή του. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αν η επιφάνεια είναι αδιαβροχοποιημένη με κά-
ποιο άλλο αδιαβροχοποιητικό, δεν συνιστάται η 
εφαρμογή του προϊόντος. 
Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι ακόμη και 
αν τα κεραμίδια που έχουν τοποθετηθεί ήταν α-
διαβροχοποιηµένα, η αδιαβροχοποιητική τους 
δράση διαρκεί έως και 8 χρόνια. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ 

• Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας 
σε ασβέστιο να εμφανίσουν σκιές κατά την ε-
φαρμογή, οι οποίες όμως εξαφανίζονται μετά 
το στέγνωμα του υλικού. 

• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευ-
μένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 1lt 

• Δοχείο 5lt 
 
 

 
 
Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Ο-
δηγία 2004 /42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία 
Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Y):30gr/lt (2010). Το έ-
τοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0gr/lt Π.Ο.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 


