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DUROSTICK D-89 
 
 
Κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών 

 
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  
Κόλλα υδατικής διασποράς, μονής επάλειψης, 
χωρίς διαλύτες, με βάση συνθετικά πολυμερή. 
Έτοιμη προς χρήση για τη συγκόλληση διαφό-
ρων τύπων εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
• Ισχυρή αρχική πρόσφυση  
• Χωρίς αστάρι στις περισσότερες των εφαρμο-
γών της  
• Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής  
• Χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ου-
σιών  
• Υψηλή ελαστικότητα  
• Ανθεκτική στη γήρανση  
• Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, μικροδονή-
σεις και συστολοδιαστολές του υποστρώματος.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η DUROSTICK D-89 είναι κατάλληλη για τη συ-
γκόλληση, σε απορροφητικά και μη υποστρώ-
ματα, εύκαμπτων επικαλύψεων, όπως:  
• βινυλικών δαπέδων σε ρολά ή πλακίδια, 

• όλων των τύπων μοκέτας με πλάτη από λάτεξ, 
• δαπέδων από PVC με συνθετική πλάτη από 
τσόχα ή δαπέδων από φελλό με πλάτη από 
PVC,  
• δαπέδων linoleum,  
• πλακιδίων LVT. Επιπλέον, κατάλληλη και για 
συγκόλληση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απορρο-
φητικό, επίπεδο, απαλλαγμένο από σκόνες, σα-
θρά υλικά, λάδια και λίπη. Μη απορροφητικά υ-
ποστρώματα όπως γυαλιστερά πλακίδια ή μάρ-
μαρα, προετοιμάζονται με δύο διαδοχικές επι-
στρώσεις χαλαζιακό αστάρι DS-290, πάχους 
1mm η κάθε μία, καλύπτοντας με αυτόν τον 
τρόπο και τα κενά των αρμών. Όταν η εφαρμογή 
γίνεται σε δάπεδα με προβλήματα ανερχόμενης 
υγρασίας, συνιστάται στεγανοποίηση του υπο-
στρώματος με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίη-
σης D-1 FLEX της DUROSTICK. Εάν η εφαρ-
μογή αφορά σε δάπεδο που δεν είναι απόλυτα 
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επίπεδο και πρέπει να επιπεδωθεί σε πάχη 1-
10mm, προτείνεται η εφαρμογή του αυτοεπιπε-
δούμενου ταχύπηκτου τσιμεντοκονιάματος D-65 
της DUROSTICK. Εάν απαιτείται επιπέδωση σε 
μεγαλύτερα πάχη, από 3-30mm, προτείνεται η ε-
φαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου ταχύπηκτου 
τσιμεντοκονιάματος D-64 της DUROSTICK. Η υ-
γρασία του υποστρώματος σε κάθε περίπτωση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.  
2. Εφαρμογή  
Απλώνουμε ομοιόμορφα την κόλλα με οδοντωτή 
σπάτουλα 2-3mm ή ρολό, ανάλογα με τον τύπο 
της επιφάνειας και του δαπέδου. Αφήνουμε την 
κόλλα να ‘τραβήξει’ για περίπου 10-15 λεπτά σε 
απορροφητικά υποστρώματα, έως 30 λεπτά σε 
μη απορροφητικά και τοποθετούμε το υλικό επι-
κάλυψης. Πιέζουμε την επικαλυμμένη επιφάνεια 
με ξύλινη σπάτουλα ή με μεταλλικό ρολό, αμέ-
σως μετά την τοποθέτησή της. Η πίεση ασκείται 
από το κέντρο προς τις άκρες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή της κόλ-
λας και να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος 
αέρας. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται άμεσα με 
καθαρό, νωπό σφουγγάρι. Καθαρίζουμε τα 
εργαλεία και τα χέρια μας με χλιαρό νερό. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
250-500gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και 
την πλάτη της επικάλυψης. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε 
χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 
τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση 
επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται 
όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Αναδεύστε καλά πριν από την εφαρμογή. 

• Εύκαμπτες επικαλύψεις σε ρολά πρέπει να 
ανοιχτούν και να απλωθούν αρκετή ώρα πριν 
την τοποθέτησή τους, προκειμένου να 
‘ισιώσουν’ από το δίπλωμα. 
• Θα πρέπει να αποθηκεύονται, τουλάχιστον 24 
ώρες πριν την τοποθέτησή τους, σε 
θερμοκρασία δωματίου (στον χώρο εφαρμογής 
τους). 
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της 
επικάλυψης. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείο 4kg, 12kg 
 

 
 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρή-
σεων 23˚C και 50% R.H.)  

Μορφή - Χρώμα  Θιξοτροπική πάστα - 
Mπεζ  

pH πάστας  8,0±0,5  

Eιδικό βάρος  1,25±0,05kg/lt  

Θερμοκρασία εφαρμο-
γής  

Από +10°C έως +25°C  

Θερμοκρασιακή αντοχή  Από -40°C έως +80°C  

Ανοιχτός χρόνος εργα-
σιμότητας  

10-20 λεπτά στους 23°C  

Βατότητα  Μετά από 3-5 ώρες  

Παράδοση προς χρήση  Μετά από 48-72 ώρες  
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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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