
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK D-71 
 
 
Ταχύπηκτος οικοδομικός γύψος 

 
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 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η γύψος οικοδομών D-71 της DURO-STICK εί-
ναι ένα υψηλής αντοχής ευκολόχρηστο κονίαμα 
ταχείας πήξης, το οποίο αποτελείται από φυσική, 
ελληνική ορυκτή γύψο. Κατάλληλο για μερεμέτια, 
γρήγορες επισκευές και στερεώσεις. Είναι απα-
ραίτητο σε αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, όπως υ-
δραυλικοί, μαρμαροτεχνίτες, ξυλουργοί κλπ., για 
εργασίες σε εσωτερικές επιφάνειες. Ιδιαίτερα α-
παραίτητο στους ηλεκτρολόγους για εγκαταστά-
σεις, αλλά και για μικροεργασίες όπως αλλαγή 
πίνακα, στήριξη και στερέωση πλαστικών κου-
τιών και κουτιών διακλαδώσεων, στερέωση ηλε-
κτρολογικών σωλήνων, μεταφορές φωτιστικών, 
πριζών κ.ά. Ιδανικός για στοκαρίσματα σε τοιχο-
ποιίες από μπετόν και σοβά.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία ‘γύψος τύπου Α1’ 
(γύψος για απευθείας εσωτερική χρήση) κατά 
ΕΝ 13279-1.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
• Εξαιρετική εργασιμότητα  

• Ευκολία εφαρμογής  
• Γρήγορη στήριξη  
• Ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα 
• Υψηλών μηχανικών αντοχών  
• Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύ-
τητα εργασιών.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Τα δοχεία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιη-
θούν για την ανάμειξη πρέπει να είναι καθαρά και 
απαλλαγμένα από υλικά προηγούμενων αναμεί-
ξεων. H επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι 
καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, στα-
θερή και να αντέχει σε φορτία. Απαραίτητη η ε-
λαφριά διαβροχή της επιφάνειας πριν από την ε-
φαρμογή.  
Εφαρμογή  
Αδειάζουμε σταδιακά το υλικό σε καθαρό δοχείο 
με νερό (ποτέ το νερό στο υλικό) σε αναλογία 
5kg D-71 προς 2,5-3,0lt νερό. Αναδεύουμε με 
δράπανο χαμηλών στροφών είτε με το χέρι, έως 
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ότου ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ο χρόνος επε-
ξεργασίας του μείγματος είναι από 8 έως 20 λε-
πτά, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Η 
εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί. Μετά 
την εφαρμογή επιπεδώνουμε, εφόσον χρειάζε-
ται, με υγρό σφουγγάρι.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Αποφύγετε την υπερβολική ανάδευση κατά την 
ανάμειξη, προκειμένου να μην εγκλωβισθεί αέ-
ρας στη μάζα του και μειωθεί ο χρόνος πήξης 
του. 
• Ο χρόνος επεξεργασίας του μείγματος είναι 
από 8 έως 20 λεπτά και εξαρτάται από το εί-
δος/ρυθμό ανάμειξης και τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  
• Εάν το υλικό αρχίσει να πήζει, δεν μπορεί να 
επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Μην 
προσθέσετε επιπλέον νερό για να το αραιώσετε 
εκ νέου. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα δοχεία και τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την εφαρμογή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη 
συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώ-
ρους, για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτόσακος 5kg σε παλέτα 1.330kg 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


